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مكل

أثهعهإ

صيممغصصحرس
ي7112

منايةءثيفيكلاسولهالسدبمثيكلبجالذيتهاطد
وعلينبطعربلسانالمرتبلاالهبننبيهعلىملموالىوالصالةالهدا

لصةوأالنهانءجألاهةكلنيالشعرزالفاوبعديئجمهاىومحبه

ولممنهيرولممنوأعبحالممماليهئعثوالرغباتعليهتوفرشابحيثاظواطر
سالفغيرمناكأسوتناولبالغالفنةامنأحاطنهبم4عنهيصدز

وهوالىمانعلىبهقىبيفضالالعثريفةلغتنانيمامنعالنلهذاوان
بجيثكاترائعةكةناصعةلفظةمنكليهامجمعونالعربماكن

ننيمىعرجعكلابموزايهصاحبمنالنفاشخزانةبمثابةثاعرهممنلثر
جمالكلموضعوفبه

لجعهئروابئبهبحاطالرالكثفهـطالعربشعرهنرويماأنبيد
ذالثمننجدوأظالعةمقاممنهايقومجمالعالىماهةالحاجةاعرفكانتا

ففدآتماابوماملكاخنارالذكطاطاصةمنكتابأوفيولأحسن
عمثراربةيحفظكنانهقلغيرهفيهقهالياماالمحفوظاتمنالرولكن

خزانةجؤعلبهاطلعماعداهذاوالمفاطبعالفصاندغبرالعربارجورالف
ربعبرجماشصا11اواكتابمذامنهاجمعالفطالمجةاوناهابىبهب
االدباهعدهبهغولهناالفنبهذاومتطلعبالنقدخببرآالنظاوعيونآالكل
شرلملمغجموغلكنابالمأيهورأاطاصةكناب



ههانال

اذالفضالهعلىوتوفهـرالوقثنمثبمفيذلكاجلمنارنجةبناهبثوقد
فضبطباغيرهافةأ1وصاحمالطوالالمثروحالىابكتاهذاهثلنييرجعون

الواقفااليحأزخضافيهمنيظيروفيهمايحلكلثرحعليهوعلفناالمنن

يقاثهباولمحراجعوشقةلمحطاحءكفناب5ايمونبحيثالفاندةعند
بدالقادرسيدءعد3ربعاصأب

االفي

بفقئبرشعرامضوهوايفبنفريطقال

ثخرلمنغقذفلمنفيطةأبنوإبليلمتستبحمازلطلوكنخث
النالوثةذوأبئالمحفيظةبدخشنرئفشربنعمئرياقامإذا

أإلاووقءز4أتءإليهطازوالأجذيهالتنبيرأددرىذااءقومد

الهوعلىعدسيدناعلىتهاوعلىمعينفوبهالىحيماوحمنثهابمهم
وسلموعيبه

اللفيطةبنيانفبهاالسبباالياتاضرالىمافنمنوكثنرله1

مازتبنيالىفالزأقومهيبعرولشاعرابلعلىاغارواشببانبفطمنقوم
الحفيظة2قومهويجرمافنبنييمدحفيوالمقتطةيبعلىبنصؤففامت

انينمئريلفاموامازنمنوأناابلطاسظيزلومفناالضعفواللوفةافضب

اضرأصتينواجذاربعةولالنانالحلمفرصالنانجذ13عنهفيهمضعف
لالقنالكللحرصهمانهموالمعقاتالىفطتالجاطواررافافيالعقل
ومننرنجينخعهعبناطربالىنبسبلبفبخهميننير



عا

7سهـ1ة

ءهافاآهناماعلىتيأجكيحهنهأضلوناليسا
لموااليءكأفيالمثريسوأمنعددذويوانبهاؤاقويكن

صضىلمسءازبمكماذثرظاصمكهت

اأااحاالسبوهلاةءاإبرمنيمرةشالظلملهلإظلمفينفي

إدئاناجميعإنخاس2ثبئواهئمقهثخاافامربلثرنجأن
بخابماروفرشاناأفيخصرأطبههشدوا6وكوإذاأقويعبهمدأليفليى

الجسوساحربفيالزهاننائةىدتالالرلما
73رهـيالهه

اخواتاقؤئمأوقلناذهذثابنيصفضاصفي
كالواقوماكألذينميرخهااأليامعمىلم

حهىلثحثهع

اسرعوااعدائهعلىلينصروهاحدهمدعاذايقولهميدصاييندجمهم1

قرمهيصف13بانأبصعللكايخعللونوالابسعنبمأونوالالحربالى

انيقولعركعدداصابنواوانهمحياسترملهالحربيهابونباخهم

فليممنونبساانهمالىالجبنبهمباغحعثحياسةفيهمبهىلمقوول
تعالىاللهيةبخويصفهمدعمهعلىيتهماالمجمءاسامنالىويحسنون

اياالغإرهواتيروىواالغارهشدوافوله5بهمراصتوهينصملمثج

الشاعرقنىاالبلعلىالراكبهنواربهانافيعلىالربهونوالفرسانفرقوها

حالةكزقمزفرهمصءاالعدالمحاربةواااذاقومهبدلفوملهجهونان
اعرضاهندايبفطعنيرويوذهلبنيعننخا6وكبانافرسانكونهم

انءار3ءاصفاامعناالببىااليامعمى7افعبمانواخزلمفلممء
قبلمنلجهنوا6الىااليامتردهم



ل

عزبر7عألبههـأساهيج
عزياتإهوهنههـمالفاالشرصرحلخاإ صأباا

لمداؤاصكانالعدوامسيرىببقوام
صسحصجممءلز

5غضباصماوالليثيخإلالينثيرمشيةمشينا
برلمحزدأبزصرداككللصلهءلمث

كلكانواقراتءوخفيعناتوئفيهبضرب
معنايرتصرممهـرسلكلطبرسءعغمالفاصصزه

أللمهالنقواكغذاكينصلىلالزنبهالموطعن
8جيمساتىلمصةءء

مأهازلماذبمإيخثالمذبةالمالجالجلهمنذوبعض
احساألالئنجيكنحيمامضاةألشروجؤ

البيىخراعربانمحىوظهروهوابمشفاشرايأصرحفالقولهالم
يصكاللميخاهمراهلماليقمناةفعلهمشلبمنعإاايدانواكادناهمفوله3
فبماصيتاخرافيانوغفبداالثاالت3نبهماترالعثرلاال

غفبفيوهراالسدةمفحايماشينامعناهالجيععنممايةنحبأةاصايم
االصترضامعناقلانالفرواالنذليلامضغواتضعبفاالنوجمن4الجرعمن

الطشيصف5ارتسواوتذيللمتفعفنيهبفربوالمعنىابئابموتيل

صالبمعثئفغذابةالمرنممنكايسيلالتساعهالدملهنيشلوانهالىقبنم
ضككبكالجاهلعنعتاذمعناالتخراالىالحلموبعضفوله61

بنفعكلمالحلماذااالخرقولالجيدوانماجيدنيءالمعنىوهذامذلةفهكل
يجوزوالشردخونياىمضافحذفعلىالعثروفيقولهأللماحزملفالج
بخلصكأاذابخلعلىاالساهـوفييدسيهالشركاممللمرفيبموتان
سانالا



نصاىصنربمحعيراطهوءيلماالبوللمثذفاذإبلمجىاها
ظنؤيخإفجهضدصمبيفواركأبمينىتءوها2نفئصيفإلت1 كيصصعممايهرصصسص

ألرإونالمحرحاداوتإذالمالمنإيايملوتالفوارس
ءءلمالهصصءصء

باليتغاظهننواليجزبيهيىثحعننمنوالمجزون

لمخينبعذجابألهرثعلوائرهئموانببإلتئهنمتننلمضالث
ائعموتشتات7اببنئوقطبضربمنعواصحرإئوفى

صءءءلمئثنحك

اهدبهمايعوبمبنفسيافديمعاهدعائةجملةنفعيفدتفولها
خفياربونفوله3ضماجعلىجثفيهمافييخبالذبنالفوارس

أمامعناطالباالتدغالنهاالدغوهونالرةمنفبلهحربنعتبتالب
أأمحنفبفوله13الرحاتدورعالحربعايهمدارتاذاابالناثببايت
11بنعللمجزونكاانهماليتهذاومعنىلنكلبئخغمفأتثديدحباهمبى
الظاااهلظلممنمجزونالعنبريفولخاألفهوايفشششراوانابخيرخيزا
وتالحربعنيفعنونالأنهميتولاتالالبالة4اببتمغفز

وموعتجمحواالشنماتمرضعامماوقبى5نزهبعدزماالعلبالهـبمررت
بينجممعالفربهذاانمهاوجوهذكروامعناوفيالموتوالمنونالمننوق
فيوفامننرفةألئتهمامكنغفيمناباهماثنهمواالمكنةمشفرفيقالممنايا
ضنمعةالمنابافأئتهمواموفع



عالثأللمءر
كوموة4عكل018

الجنونمنوداوكابهابالمجنوناالعاديدراعنهمبأنم
االفدبرلرضااوبئطوااذانرينأيفيريياكنافبرعؤنوال

ىاللرالمصبزصز
س5زطهالحارفيعبةجعفربنقال

اخباسلأوانعدؤأنوالالعليناأنحنحبلبفرئمفى
أوسالسلثرعتاعئدوزرماحعنهئهائدالثنتانئواالفقال

سسحصيه

الفومهؤالعنحرتالفربانيعنيحزفمعناهفبهبنوله1

الشرداوواايالجنونمنرلبنونداوواوفولهفهموخااالعادممياعوعاج

االكمناف3العثيصفالجوقكنايةيفلحبالحديدالحديفقارابالشركا

فيقاواوالحاخالسكونوالمذوناالهونمزنثالموفيفيرتصكطوالهوالنواحمي

صألخهااباافيالنواحمينممرصالوجرائهمرنماخهماببمذامعق
لىوقرممألبافىمفاهألهفاقوله3المنيحاالنواحيوكنالمهادفةوطأنهافى

وبمالبرنرتويوليةجمحوارالبااعاتايطبتوا2واامموعبلوضع
اعتللومعنىاتويراالبسالةتصلوالمبهناكاافااعنبها

لمحراومنمعهمالحرمعلبهئموقاالعداهاعانحبنبهمترلماكلبناكف

شالدباهن3عليلماوجىنجهمقاعالالذبنالضعفاهمنالحرمحرى
ثعبألاناماءمعناللطشمزبتأثرهـلهمعقاثننانفيلمةنننانة

للسالصلفيبرفنا8تواننأعانواماباومابمفنثامنالل



كلر1

لمخاكأونؤوهاكلصرفيتفادزاذابعدبهئتلكئممنىفقفنإلفنم
متطاووأحالنمإلىباقائئمركمجيفةأنعؤجفنامنإنندثوإ
األصطنملمميبأيماتا97لنافرجتزفاالتإلراماإذأ
أألنامليعنهتنهاهولينحبللمجاهيؤمصذزممينيلهنم

ملىيضاحمعإنثاةتالصثائرال
يزورهاثمأاضؤتنجراتنرىحرهاشإألءألظإكعثفال

كليهطي

تدكمايتلكلموفلنااجبناهميقرلئخاذلنهوضهاايمخاذلهانرو18
قبلهالبيتفياثنانامنواحدةالىبتدكاالضارةيمونانيجوزوالالغيزة

ة3بدذلكبمونالمعنىوانماالهـهوشلسمااللختاراختيارفيهماالإلنه
اكطجغباان3اطراكيطيقونوالالنهوضيخذلممثرعينفوديتائترك
الموتصهالذكطاقتالاعنحدناندرانلميقولالموتعنوانحرفنااظطهان

القالتركناانولعلناايعارونرتكبنجيدفالاو8بةبمونعنهكمعدلنا

بمعبافلوالعفالىفىوالياطربمغيقالمازق3قلإلاالنعق
اهبمشوفباتهوسالحربنيممينالىاستبقناأذايقولالسيفصاغ
عدرسبفطلمأنمهابهالبطاهاضيفموفعامعمأمجلبابماننا
أمزبدريالالذياثدبداالعيهالظ5مقبفهاالمتهليوليىفبهم

العدلمالنهماالحرارابنااالنربياوالاثدانديمثفالليقينيابوء
الشرفوممنسابللدابناهفيالمكارهكل



ألصص11م
رصشعكل

ورهافىففيناعوالثهاوفيهئمةشرقاسا7افامغ
ابفتاالوةجملىهـمغحمر

موثقبمكةبرصمافيولعبجفصغدساألربخجالايخ
هغلقددرنيألمجنؤبابط2إضلصتفىوالهسراهاجبنث

ءغبمورابراءصاماءبر

زهقألنضندت3اتولتفدفوفررثقامتثميخىاصتا

أنريأنهؤتهنآفيوالءلشيئبفدكنمضههمعثأنييينالخ

ونيمقبضهالشفوغاشيةلظقمةوخيرلمضرفعمةايثرقة1
بهاناوكب2هضاربهاوفيهمهقابفهاففيناسيرفناقاسمناهمهناوكد
االصعادمنالجعدوالمصعدابنالىوبايمانحيمانونواضاصةاالبل
هواىيقولالمفيدوالموقالبدننوابئمشتغوبتبمعنىوبخيباالبعاداي

جمت3امقيدبمةعورمبدفيومقردنانحواقاصدينااالبلربهاتخ
ومعنىالتعجبيمصحالعادةكلمنزاخهايخالهاترلاالخنامسريإيهاالمسر
السالمبمعنىالخيةهنوحجىالزيارةبمعنىااللماممنالمى4ظاهربيت

االتلبىاثمعلنافساثتناجااظياللحالاحيقولتذفننايوتزهق

تحسثثأهاثرهافيتخرجنولتكادتالمنففالواكرضتقامتخنىقبآل
اتااليهذهناسبثوانمااظوفوهوالفرقمنوافرقاظثاعبرطفثب

وروعبرواثميدالحبىمنعلنهاجتمعبماالسثهانتهفبهاودظثطاسة
اخافافيوالعارضيلعثيبعدأاظثوعيمفتافيطتظالزيفول



بأئمثعئيقياوالينهيهاوعيايهمنفسيانال
3يخألق7اكاكنتصبابآهواكمنقيعرولكن

41حصرم3السندىهابوعطفالل01أ بوللحأي

أسالألهثقفةهناخهلتوفذددننايخطروالمحتيذعزدذ
مبهر8

سيأمخبإللثعيراالنيؤمنالدإدلصادقدوإفيذرياافواك
ذاةأغهـربرفلكداةكانوانهوىاكلييىمحرافافأنجممن

عبمممرصص

اء وعدوئوياياكالتهدبدكماكليصدئمويعنخفهااتيزدهيها1
أداالالمعغوعليهايمونوعيدهموايةمنواالحبالشيالرفقهزلممميأفص

ضمهافافىوالالطهمحبستإلذبالؤمتهددبستخفهاننمهـيانثظني
ءإبالبالما2ؤالشدائدمنياقاماعلىبالعبرنفهيمفبالهفيبللعميم
ريلافاسيهكافيصبابةوجهدشوقعظبمالهوىفياعترافيبهلئدإظ
مناعألمابهذاونبهالرهاعاضيووالمثقفةالرعالخلى31مطاقوانا

ارربالطعننهميالؤحاخنالفحالفيالبهاافهواضيباطربمباالنه
هلحمبهافيإمابهاالعربناكييدرىالانهتعالىبالتهيفمهمالحبءممراظا

وجهووالعبنى3رافيءثااواخرلبهالزإمحرا51أدعصامالداهو
ودربهافطثعذرحبنفلطبحستكفنذفئكنىانيقولحقيقنهيخالف
العذردلكنفعيمنلىالمقرثقانابهنى



011كلبزثر

لمثهمكاكالفىقالاءبئر6يهأ الاةطير هصرراص

أصدقامبهزوهةعلىيالىإذامئغمئدقؤتانهممارفيوفارش
ءبهحميص7كاييائلىزالألماغلبم

اليرايرفايملقسمزااعمابعضباسباسلةءورافيوهويخيتميته

فرقاوالجحنالتماوالصاللحبةمنيتكقلئمبفربة المحصء0
أالجماالضىمقرومبنربيعةقال

حرئرمريههاياا

هيبمأ11سمأنقواأؤظفةبسل1رهاطرايؤمألخيلثشي9آ9
رءوبي05اهـ

فارسربوالمعنىحافآئلىوناشدإئدهوكبممرةحالموتغماراؤ

كذابهفعاتانايحشثولمبرمنهماصررهعليحافاذاالموتدخمايثمدالى

اوسطوالراالقاطعالسيفوالعفبالألحنامصثاىباملةجأوأ
ءالقاايهكرالحاتاهجيقفيوهررتجهاناكذاهءفارسرب
اااللضداالختالسمنخالسة3فشقهسهراوسطاصابطعقف

ذإولطخعمهمنتناولانهمعااظوفوالفرقاخماعةافدوالمجنضبت

وظيفجمعاالوظفةخصمهمعالجباتيفعلهالكاقلبوقيت
يومالفرصانحفرتيقولالفرسبهوصفمالعظلهيكلاالرجملوائم

اليتفيفايخلالعيوبمناالوضفةسليمفرسلىوانابالرماحدهم

الصالةءليهالنيفولمثلوصمنماالاليموناطراداالنالفرصصان5

كافيةاصيرنهالباالم
3ألأ3الوايهحهصمجحأ

أعفىامعاجمي



لزسلنمذاأنجأإوعالهؤالنازلياةطفكمننزالدعؤا
لمرجؤصدرهعداوفيثةنماخفييزجنذيلدواة

علمنأنواظرفوقصةهـكوقعذفأنرعتيأذجيعة

ناسبنلفال
إجماماكانأدثه8فضاإبجالباألعاربألمثفمتاغممالعثي

صاجباأخذمةأباقيئيلعزضياهذدارلمجوأجغلعنوأدهل

نتالفىوفارادباطعندتنادواانهمكعوافىلاقىتجعنيخلامماكقى

اللد311الكزلدكالثيعنداقىلاذازميكباهشيواليالنازليناول

اتافبممرأالقدروالمرجمللغيظ1ئواطقالم1بخملدالجحفىومةاظصللشدبد

عليإمكبءويخظعاحباحصوعةشديدءخربيقولنحاسهنيموت
بهريلنفعيشتدتاناالنارعلىفيهبماالمرجلانصدرفيعداوتلنلي

معناروالنراالجبينبينايابواظرفوق131ربجوابهوابعدبتللب

نواظرأفوقبةكورشدهالعروفدنشىعنهمزاناهكذاخعمرب

هلأاللباشطنشمماعنالعاربلىمأزبقولزبلصااىاسأءااعال

مرابخابالعرش5مجلبهماعلىتهاحكمجلبإلفياالعدافي
ثاحاجبامدمهرلجعلدارىاتإىبقولاالنثنبنلذموالمدحخل
انهمهداررأيتهااذاابافيالعارمنف



طة1ف

صعربر

طالباأئذيكبنثإذراكيمينيابركتتألدعينيويصنرفي
تجاالعئبألمبالكريمتزاثفانهايداشهوابألغثتهافن

ماحبائعكهاألمرهنبه3أئنيىعلىئريدالغعراتخيأ

أألعرهائهامنهاقىقيتيا8وينمبمكلخهبمةشرئيملنمهئمإذا
صاأليهإصتاإليةاصؤتوخؤاضااإلىشبممامقدبيرثخوالرزإميا

جماباألغوافببمرجتوتكبةضييهءبينأئتىاهئما
عاغحى

بهذاوبهبهتفننساناالنلذكر4وصعهاقدكااالمالدأتاا1

فييقلكذالكرالىنخوطوطن1الداركقىفلبهلىيحفأنهحعلىمشا

ملوبرالميراثاطراثأأ13المطاوبادراكدجاقديماالمالالفاقعينه

وووجروالمحداثدكراتا31ايهوليوهـتجاهياكةذهنحىوهورام

الفيهابرائهمببىتعرمواخرهمصاحببانهتهيمفعزماتإخط
اذاانهوالمعنىحروالىالدفاردع4نرءكنبتجاضفيىبلارورةذتيئ

الالم1هاخماكهوذلكخائفعنهغيراتاااصاقيواذأعيهمضىامرعلىعزم

يةالروالزفيبهممستفاثآرزأفىاالسنفازةالمالنيامفيويالىزأممن
ئقدمماجسوزارطحالةكونهبهيرنخواالنرزامايدعراانهمعناهوالتأبل

اثهـيعنالنبهب6لجرأنهابخصعةاشالجيياكيصائبابمالموتالىضمحم
طهواليغفلجمنيهنعبجعلههثهـطكلعزماذاانهبرالمعنىعنهنحراف

جانباعناينحرفبلالعواقىبمرالىيمبلالانهالا



أإشيصمماثافائجابئنأنرقىكيرنفسهراأينمثعزفييمهلنم
شرانأبظلتا

وهومذنزمرة7اوقاىأضاعءوقذبئيحتللنمأئمرةاد3
مئفرللقصذوهوإألالمحطفببهليشنازالأئذيخوألهراولكن

منخراصاشردكبمميجيرمنةسدذااخوعالقالمالهرماأفرجفذالث

ثومعنىمفعهالسيفوقائمامرهفيرويرأفييستشرولما
محوافياهذيلبالدمنغارفيعسايجننىكن21رشتأبطانقالوا3ظاهر

مابعدمعهزقكانالىدبفتلؤاضهمظنهمراالفارفلماياباحاطوابه

نرليولمبالعسلقثمعدرعلىايقالفارفثدبابعلىملالعمأصال

وبينياتاالهذهففإلوفاكمفنهضمالمالجبلاضلالىوصلحئتلق

اداجزأداكطجمدهجدقولهايامثالثةمسرةنهموتفيهوخيالنموضعه

أئعمنهخألصهفييخلولمالمكروبهقىلاذااالنسانانوالمعنىااجثهاد

الحزمماحبتجولاكرباظطب3زمدبرموذوهويقاميماتوقانىامؤ

اكنافالالرمادفليقبلوهذاترولهفبللالمريعثعدالذيوالمإلبيزهو
اذاونولهاالموريلبنحوالبصروالحوللالمورالمحربهوالدسقربم8

لمطالاانجبفغاالذلمنانوالمعقروبمثلالدتكراالىمئخرهنهصد

اطبلنعبهيولمفيقذلجبملبهذااذالالفورلبرباطف



لي1شلىقيأ5س

معوزألمحروضعيقيزيوطإيىيئعغصفرلؤوقدلخيانقول
سصرصالم11و

درأبالهروألقتلمدوإكا2ومنهرلمإماخطتلىمما
ومصذرفعلنتفينلدكوابهماااللمجالئقمججمأيربمايا

يزمومقغعلجولجؤبهألممفاعنفرلبصدرليافريفييت

ينظزخزيالطوألمؤتبهكدحةألمففايكذحلنماألزضسهلنخالط

فلبةظؤعنكنايةوطابطالمصفرتوقولههذليمنبطنلجان1
خلتصفرتهبئوبسببهمالهالكعلننمهاثرافعناوكنايةودهممن

والمعورالمنفذلميئثيالجحرضيئؤنرلهاللبنءسقاوهووطبجمعواوطاب
فيتياالالمولومفولالحالةهذهفيوصالمبؤلانهوالمهالعررةالمحهشف
االعيويخطهقمعخطتا2البيتخراالىخطتاهاقولهوهوبعدهالبيت

منابونوصذفقلايدآامافىومنةاسراياساراهايقولهيانهماووالتعة

امازععلىيناهيمىواصدااللىلنىوالمبنىمالكللطيخطتا
كااحقاياجدربالحروهوفنلواماالعفواردتمأنمنبهماستئساروالنزام

فيهالنعلرواهطنءثيالتدببربالىأيادارةداةالمطعالذلبكمبه
هالذالموضعيرواضهايهافنفماداريخرىاخطةوههنايقولبهواالنيان

خرااليلهامدريفرمتبفولهبعدهببنهافطالبيىفعلوانعنهيصدراطزرود
نحعرظمننومعقدرضءايجؤجوعبلوقولهبمملمأمنرثتايعت

صبالعلحنوذالعفاكلمدراظطةمذالحلفرشانهفطوافىقبقب

مثرىفيالعنايوثاصطولميقولثريولمايبمدحلمالعفإمنبهفزلئ
وبمسيربظرفبيكلطقلعتلرففيقدجمعكلنوالموثدئمدالالىأ



11وفارقتهامثلهاوكنمابألقولمفبرلىبث8ا
المذليابوبهعيرقال

مثفلجمرألفتياتمنجلذبمغمصيألطالمفىولغذئرينث
هئلغيرفشبألنطاقحنكواقدوهفثبهحملنئمن

هغيلوداثةمرتيوفسادحيعضةكركلهنءوكرس

ئحلللنمنطافهاهدوكزهائزودةليفةجلتحم

هذيلالىبصدمثلهافييروالفلمةفباوفهرجعتايبتفاءبم11

ومامالىتريقولنهاإصهلىتاسنهاعنأصنبركضايةامنصفرو

منالمغثمبم3الينحراالىهصاياوالعاشعلىلمثارفتىاليهاارجعكدت
ظاهرايتومعنىالفوسعلىالعقيلوالمثقلفجهانظرغيراالمورعلىيرتكب

النساهمألبمىوالنطاقالطرائقواطبكللنساهحملنفياضييرا3

بهحملتانهمعناتفقدهامهكونوصءالبابفئحاللاإعليهالمدصوالمهبل

بفاياايغبرحبضة4بالمبلعليهياعلممحمودافنعثأللنراصقمشعدةغيرامه

اامعنانرفعوالمرأةتغعثىوهوانبمسرالغينالغيلةهنلخيلولمحيفه
مناسنميبهوالداهوضعثهحيضبقبةبهالعطاهرةوممطبهحملت

والمعنىفبهايعهوقالليلةالىونسبهغالداوو58اليخأمهنرضعهبطنهاولم

نفدمعيخاولدنجانطاقهابحلولمأنهاممرهت
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صضصصصميصص7

1اليؤجموللمانامابامعهداطنامبرالفواحوشبهفاتت

بماتئيكورلودغتهاينرويتةراألمحصاةلةذتابفاذا
بزمللبنىألسئلقكعفكزدوبيتةراائهناممنيهثذاإء

ألخملءيئألمممأقوحزفطمنهألمنكمثأأألزضيممابئما
أألجمدلهوفياخارجفويرأيتةائمحاحبهرميتواذا

مقوالسهدالبطنالخيصوالمبطنادالفوبرايادالفوقحوا

انمعنابهألمسكةاالحمقوفنلالكالنالثقيلالسهروالهوجلوهوادالسم

لتاكالجافيايالهوحلناماذابسهرادالفوحديدبهئاايلدبهذااتاالم

قيلطائروااليخعلاالخبلوثوبيثبايااليخلءرطهوقعتهاينون3النوم

مناتباهلذلكينتبطوجدتهنائموهوبحصاةاذاريةانكئواولالثاهينهو

وارتوبالمفاهـلحذترتوبهيتراءاييةرا3إةعظهدةبوفعتهاس

اننصاباننصبالمناماستيقظمناذاانهمعناالضعيفوالىملنمنصابواالالميام

النهقبلهماعليهدلالمصدرمماعلىيرانيصبالمحملططءالساقكعب

سميىغيرمطويانهجممالساقوحرفنبهناماذامنهاالرضيممىقاللما
الحتىكامهاباعفائهمنهابككنوالاالرضعلىينبسعلالناماذاانهوالمعنى

نحرمتجحالمأرم5الفحمالةوالمحملبرعةاالنناعندردثي

احىنهبمعكنالةماوهذاالصقرواالصدلالجبلاندمنفطعوهو
ذللهاالععابهنبطتاذام

ل12



1ائعهللائنارضبرتتكبرقدوبهةأسرةإلىنظزتاذا

3العقصلكالخسامألنزماضيجنابةائمبنالالبهريهةصعث
3ائنيلفأوىنزئواولىذاتكولقعلمجةااألابأيخعى

ايضاشراتأبطوقال
لبرافاتجئيما

مالكقسمشألصذقمألبنبهفقاصدئاليلمهدمىإفي
برءء

االوأركلهجانباعطنيهركأعطفةالهيندوبماهز
6الكوأنمألنوىشتيفوئكحثرأيصيبةلفممألتشيمقايبئ

جبعرضماالمحابمنوالعارضجبهنهخطوطايوجههاسؤ11

اماربررأيتوجههفينظرتاذايقولبالبرقلىالمبال8والمتهـللالمهماهنب
القطاعوالمقصلالسيفالحسام3بالبرقالمظلطب11اثراقنهعرقوجهه

ههناالففيروهوئلطجمعوالعلاالمحابابا3صاهرتالومعنى
المسدقوضععدقواخوصدقثوبهذاتجاليمكرلمجاعبانهبصنه
ومبالبدروالمحألهـكالنمميةسبامبةوالنعوالصالحالفضلموفع
جالبههممطكلوعطفاطيمجنمعفيإيافىندوةفط5ظاهراليعت

حنىبتائطاصوالمعنىلمجراالرالثترمميافطواالواركيمةاكرالبلموالهجان
الموىركث6اهنهزتحنىآالكراالبيضباالبلصفيبطربووراح
الىبهبترلميثعكوالانهالمعينالعثونحنلفاىكثبرالهمالنوىصبن
الشوونمتموعالممثبركذعوهودوازللنهفييحتهدوكنمها



عهـاأل

اهالكئورأاخيعشاويعرؤرىبخبرهاوئهانيبمؤمايظلط
3انمئدايرلثأشدهدىيهئنخرحباخشظيمنألرجدوقويسبتأ
3خالففاتكبثنقلالمحكألسبرصلطصفسنهكرحاعأإذ

مصالخطحدأظقبنسلهاتجهلميئةعينيهويجعل

يريمبامممارىيعرفىوالمنفردوالجيههثىفيهاماالافياالمفازةالمعماة1
لئدايالكيريمببنفسهمستأنىاالرضفيالجوالتانهكعيرشوافى

والمحرقويقصديعتهذايوينتفياواالالىيموفد3تهوجرأحماسشه

منالريميبئونثاووظفنهانهمعناالمتالحقوالخداركالواهعالسرج

ويروكلهضاطبمعئحاص3منالحقمثسعسربموجريبعدويقعدجث
انهالفههامراكرئعينيهاطومعيالخفيفالنوموالكرىعيفيهطاذاظ

الحازآاثيهطنوأالحافظهـلىوأكالمخيطةاجفانهمايجعلحنىمنهماينصكمن
عتنهنامتاذاحتىميبقظيزلبانهبصفهباكروهنجؤهـبفاجطالذيوالفاتك

جردهاذاالسيفسلمنالمرةوالسلةالرقيببمعنىئةارلقلبهآيناال

مىصلالىفنفزالعدىاولىطلعتاذايسفىاالملىواالضلق

الجبثىقدامدونالرجالةوالعدىالوواذين13ويممبانكالنرعارآ

كاذاكؤالملباربعبدالينانوافىاالطعاوالباتكالسبفصدفربو
سبفترعالىئعتهردفعييظهزالنكعاحبهجمتنتشبئالقلب

الجقهوهذاجعلاكدامنيسنلالبفالندوخفيهلقاحدرمنوقوله
رأميفيوالعثدسؤوجفيابخفضكابهطمللةفهفيومنهمسلوفي



3ألضواحكألمنايافواهأنواجذتجاللصقرلقعالفيهزاذ
ويهتدييمفأألانوحشةيرى

3ألمثئوابكألنجخقماهتدخيئطص

ءلمالفبمابرةبنقطرصىفالاط هممزررنرحملمسإصرنالم

3بووخكأألبطالمنشعأعاطارتوقدلهافولا
ئطافيلنملكليألذياألعلطيؤمءبتاسأنتلؤاك
موسثيهشء

صبمستطاعدافينيلفماصبراالموتحالفميبئرافي
ارمممعلمجعحط

وصرتبزحتالمنابانكاتوحالنواصذالىونجتهالضحكالظل1

ام3كمتهاسنلكلفماربهلظفرهابماجثكانبالفخربه

يهتديفىباورةتأنسإأمعناماابخوموالثوابكالمجرهيلوفىايروما
لهاانولأ3قعدفييضلالةسيرهافيالكركبىهنكامقاصدالى

لنوقولهالفزعنيالمبالغةومعنامثلوهذاالمتفرقشعاواللنفصافولاى

بعداياهابفهوتعرنفسهتشجيعهيذكرانهالمعىالفزعوهوالروعلطتراممي

اليتويوفتلحفهالاريادةوانمقدراالجلاتالفزعاسثثصتها

اجلهافيلمابفسحانطلبتاذاىالننعانيوالوالمعنىزيادةاىسومبقاهبدما

العتاوللعبزناكبدامبر15طابهااليحابلهاادلاالعننربادة

ظاسلمعنىلوا



مالنجص12ر
7اغسأليرألمحغعيقاضيفئطوىقيتؤبئقاهأثؤسثوال
ئهداىأألزضذألفداعيهىغايإكلانمؤتلملس
ءءصفيصجحميهجلمجش11

3إنقطاعإلماألمنوكدثفلسلمأوتجرامهيطالئيتتو
صتفاراأسقملعدماإذاحياهجاءلفمزوما

ض

مئعبةبنقيىبنيبعضلوة

فأسقينااألسحسقيصيهراموإنلمحيمإصاسفهيياضيزكإنا

6إدباناأألسكرامةسعيؤمآبةمثلوصكصوضلىليعؤتدوابآ
الالذبارجلىوالهاجوفالافيااقمبةاواليدلالذإلاظنعاخو11

يةظ31بمعناالنهالجباننمايرافوضعلهفجىالنهجانلهفلب
3الموتصبيلسلوكمنممرطالوادحيلكلبدالانهفيةجيص

ممايأموهربمماتسابمقيانانيعنيعلةغيرمنيموتاناالعتباط
دحردنبنرقالالذىاهمياحوالمتاععقطالهرميفجمن3نر

اناإتواالألمقالتحبةمنكيبنا5ملبهلمنفعةتوقفوالوجمدمه

أناجرامفاجريناالكرامسقبننبمثلهفقابليناهالمراأيتهاعيكمسإلن
بافادستياأباالناملكرأهدعرتانيعنيدعوتشبسفينونيمنم
بذكردتائانيقولإناساكراموالسراةاالجلسثتاالجل6بض

أاءاوهذاايضابذكرنافاشيدىضثصبمرمةاوناتبجليعلةخيارالناس

ةتيوالثمسنيوالاثزفهيعانالىصولامنهاللعد



عهـ22أل

1لمجآءبأألنناهوعبأأوولبععتهاإليإلىشابنينالم
3وألمصلينامناألسوابقتلفلمكزمةيوماغالةنإتدران
بهكزاعمبءيةء

فينااصبنإغالمااسىفتلليالامايدسمناىيهدكوديميى ص08ءص7صءشء

اغلاالمنفيبهاولؤيميعإئمانفسنايوباليرويخلنزجمىإنا

أئدبنااثاربأهوالناسواناعراطناتغليمفارفناميض

ونألالامخاأأيناالصاةانأقيخلوالمهمافقماةهـبمأجنإفي
آلص

اوهعنىنيشبوانالضالرئهوواالختصاصعلىمنصوبنهشلبني1

انهمعنايمشرياباالبناهوالصلهوفياينايخرالبننذبالالبندممطال

باقللتخرجاقياالحبةنيامالمنالمصلي3بهنحررافرنشاكاراض
ثمااطتمالمرناحمثافالعاثمالمسلىتمالمصليوثانيهاالسابقاولهاةخشهـو

السيهثاوغدتمثمااللحيماحظوظالالوازثمحظوظلهاالسبعةوهذهالمومل

الجصنيعخلفهسيدمنهمهلكاذامعناهاالمعنواالخذطامالفتفنالاال3
لفسباااذتفانللقائقدهناحايومكاناذايقول1لماالمرخللشادة
بعةغااالهنبوموكنهاالححامنمهالمباالقدامبذباهاالنارخيصةفببت

راجملنباونفلطاواالذموانضفاهالرضنفاهعنالمفأرقكنابةياض5
اباصاغنياهمانامهاليلىغراالىنداوياينأصواوفولهبناحرواي
ةال61الديةآلبأهنهميمتفونبلمفاصتهمفيالناسبطهعالسطو
توارىاذاالسالحفيقسهقولهمكيهنوذلكزومتراةءيقالآكاجمعكا



ثه32

ايعتوأالةافارسدخالغنممطفدعؤاوامئاأألدففينيي

ميدينابا6وصلناهاألنهباةحلى2ئصيببنأدقتنخؤاألكماةذا
3كوأدماتمنعلىألبسكاةخممصيقجئتوإلقنراهمالس

تواتيناوأشافالهفاطعئافيفرجمةأخياناأكرهونركهب

عادياهبنلوأةالسقال

6جمبليرلديهءردأفكلعزصئهأللوممنبنيذنلنم8انمزإذا
6ممبيلءألئناحئهناليفليسضيههااهسأعلىيحملولئموابظ

يخرفوتالحماسقموقوةبأصهملشدانهماهمعنظنهمايالمضا11
البيثبايديياوعلناكلوفولهالشفحدوممبظبةجمعالظباة3يخرفيجاعة
جمعالبكاه3فيهاباعموطولالحربفيممهمءلوعتىاممومممنابةمذا
مهميرلدمنوانصادءصارلمحيثيالقنلااليموتونالانهموالمعنىباك
وأشاتوفولهالمحافظةالحفاظءهنهمهاتمنعلىيحزصنفالسيذابمون
يموتانويجوزالدهرعلىالشوفلحالقاكقولهمعنايكونانعرزتواتينا

بخصالمعطاعماللوئم5هضاالسبوفآلكائهمربالسبوفاراد
فايواعمياالؤمباكثسابذبتدلماذااالنسانانوالمعنىالمذمهمة
انايالبيتخراالىبحمللمهوانفى6جميالذلككانبعديلبسهملبس

معقولبمالثناهحسنبهابالىسببلفالرمهامملىيمبرالنفلم

نذلالويعدونهذلكمنبأننونالنهبلمالنيرضيمثالضيم



1تليلائكرامناءلهانفننبكديدنافليلنااعيمانا
مكهوذللغألءتساشبابدمثلنابقاياهمىبهاتوماقل

ءةدصصدصصءد

13ذليلثرجمطوصازاالعزبزوصازناقليلىنااضرناوما

ثيلوهودألطرتنننغضيرهمفيحفةجليبم
طويللألثافرعانئجهلى4وتماألثرىتحتصفة7ارسا
46ومملوعامرتأامارا7ذالمثألقتلءمانرنالقؤمو

7وتطوذأثئماجماوتكرهةتآاجالناائعزتلثإنرئأ

فلفياابمرتانهافيالختارواالولبطذاوعيرتهكذاعيرتضال1
كالئبانشابجمعامثبابا3يقلونالكرامانفاجبتهاراطفعدتهعددنا
الثبانضدكهلجمحوالكهولالنأبنىاحلىكذفظاىارادنساىوقوله
اسنفهاميةبمونانرناويجوزأيوالمعنىةنايبمونانمافييجوزضرناوها3

العزالجبلبذكرارادانهقمعلفىضرناهـثياجروالحنىالتقوووطربقصي
الفرداالبلقلهيقالالذيثوألاحصنموالجلهذاانونيحمووا

يدالببتخراالىاصلهرسا5طالبهعلىامغجوارنافيدخلمنيعني
وسليلوعامرالعارالسبة6علبهاطودعلىوااالرضفيجبلافيانهبه

الىيفرب7الخرعشيرفيعدهراطالقتلالهر8حسباذافولقبيلتان

جمرونلموالالعاعروانالمنابامالئخايتبطونانهمالىبهبشيراليلتخرا
اةلمجوحبالمحوتالمركراهةلجانبغ
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قميلكانحيثنأوالطلائفهحتفسيذمناماتوا

3تشلألظباتصغهرعلىولشعمتنانفؤااللباشرحدعلىتسيلن
3ولحولحمفنماطابتاابثسزأضاصنكدرواصفؤنانلنم

فىوذفئبطوخبرألالىلوفتوحطئاألفورخيراءلىعلونا
بخيأليعدفيناكهامدوالنصابنامافيأنمرنطءفنحقكما

6نقوذألقولحينشكرونوالقؤلئمألئاصلىشعنأإلقوئننكز
47فعوألرائملماقالقولصيدقامضألمآسيئدذااء

فليبوالضفلغيرمنهاتاذاانفهحتففالنماتيقال11

الاناالبيتومعنىوسلمعليهثهاصلىالنيانفهحنفبقوتكامنلافىان
وظبةبهعالظبات3هدرايذهبالمنااقنياودمنقتلوكننموت
لمحاعغانهماياليهاالحدفاضافعهاالسيوفبالظباتارأدنناليفحد

رعاعبضككابالحجارةوالبالععنيقوالبالشوفااليفتلونالوشرفهم

ئمهايفلمانسابناصفتذلكومعنىالجيداالملنابالسرالمراد31الناعق
بحئماوخلوء4نسبهمجصيالىبهيشيرالتيتخراالىعلىناكدر
والمابالمطرماهبصفاانساجهممفاتشبيهثبذيدبردالمزنهبمئرفهم

وكلالمزنكاهنحنيقولالحدايهلوالكهاميهن11نصابونهاالصل
لثدةافهممعنامتالخراالىينكرونوال6فيعدلفنناوالماضنافذمنا
انيعنهيتاليسيداذاقولهاألعلبهمفألبنكرونالنامرمثاهمسههوتهاصتهمبا

تسلهمابفعلواكرأمئقولهمايقولسبدظفهخألمتاسيداذاالسيادقعشفؤقيناحقا



62آ

1نزيلألئازلينجقففناوالطارقدورءلنانارخدت8اوما

43ولحومعلومةكغررلهاناعدوجقهشفورةوأئامئا

3فلوذرجيئألد3قرلمنبهأومشرقغزبسيافنافيككواء

9ملقيئهمتباححتيقفهدفانصاالئسلائتهعودة

وجفولعالمءسواولهستاوعنئمألئامىهلتانسلي
6وذوثحؤلفمرحاهغتدوزءثنماقوفطنبالدئالقينفافي

ايقديديموتكثرهيهرعهماضهمالىبذلكيشسيرنارلنااخمدتوما1
لحجول211تريلكلعليهمبثنيوانهمليلطارقدوننهايطةوالالفمبافةفار

االبامينفاعدئنافيثهورةماتناوفهيقرلهـالخلوهرححلجمح

والمضاربةالمقارعةالقافبممعرالقراع3الخيلبيئالمحجلةالغرالفراسع

ممايمسرتايتفلىمكانفيصاصيافنايقرلالدروعامحابوالدارعين
ءإالمعالجاعةالقبيل4الكعروهوفلتجحوالفيلاالعدابهانضارب
عودتيقوهـفبائلوتجعهاواحدابمنالجاعةوالقيلةقبلوجمعهشتى

عنا5قبيلبهابستباحانبعداالفيهافنردادماءاهنتجرالاناصيافيا

لنابتخبريالناسفلطبخاجاهلةكنتانهعناهفخبريعنايرويووعنهم
الرحامناالسفلالطبقفيالذيالحديدالقطبأ6تلفانهلواولفااللم

بهماالبثمواليستقثمالقبيلتهماعيانوالمعنىمنهااالكلاب11يدورعليه
ببااالاصعايتملالالرحامثل



72أل

الحارقيالمثثيذرقال

ماغربغدألهممتذكرواالبنيممنا

مفةئصيبونفلستاكمنبهيضنم
شفطفيكنمألمهئيفحئكنمولكن
ينناألمحزبةجرئتمافيءوقذسا

نكنأظلمنافلنمافإآلقفتم

األفوافياألغنيربمسراهدفنغ
ءلرجص

فاضميمااؤنحكمضيمافنقبمل

3راضيائيقطألصبحأإذاهاضىفنز
مدانياأمرالؤكانممحافي

1ألئقاضباابمسأداولظلنا

اليدتفيخركهاوالقافبةفافيةبهعوالقوافيموضعالنميرمحراه11
شاعرلمدفنبعدالمثرئبهمواالفالمعنىيرالةمحرفيدفنءكرهمثاادقيل

الؤافيصادفناقوافيابدفنالمراديمونهذالىالثواهلمنفلمتم
تفتزواوالمدحكمااحدنكفواالالمبقولفهوضعافىبهذا1انهزانهلوفي

يقوهـالسرفةاللة3فيهبألبمءلوالموفعبهذاالقوافيدفنمابعدبالمثعر
بالضيمفنرضىسرفةفنصببونهثاذهنفروهودوئقصكنتملسناكنلم
فاذاصجمحتىيعملىعنكونهكنايةالسيفرضاتاضالىنحاككماو
ولستاجمحمطبهمايسيفونحكمجهازاليهنقتاناوالمعنىرباليقبلال

جر41فاتلهوقنلدينهفاخذاحافنلواافهملوتيمردنافتلتممثلكم
افريامرفيناترماوكنهعنامدانيااهيلوكانوفولهجنتاكيالحرب
فوالتفيهابفاضياألاما58يسزفيلماالنكنالحربجنتهمالسأفي
بواحدتجطفثلواآلخرالدبةاخذءبدالقنلأحدها



عم82ا

زني11لفيبناكود7وقال

وغيدكنمنجضشينبانبنيرويذ
وكأأعنالعيدجمادالألموا6

إزنالمنألغرأنكهاةعليها

همغصبزيففوفتعرتالفوهئم

خطوهنموعألرنيوعمأئوبخهتاد

1سفواتوويخننغدائالفوا
آفياأنمحدأنمأزقفيغدتاماإذ

3طعاتكلعندطعانئيوث

الهدثانيدفيهمجنتماعل

يماتمئفرتينألرقيئجمق

الوعيذبعضعنكففيوالرفقارفقبمعنىلتاسمبلقدوربد11
خيامطعؤاتالقواوقولهتهكموهذاوعيدمامضعناشاننيياكفوافالمعنى

نوعدبؤشبانكانتمااصموسؤانصفوانلىخيليتاتيكمقريبعن6ي
تميمبنيمنمعهمومنمازنبفطنهتمغانبدونرلمسفواداتزعوتمما
والمأزقالحربواوكأاظيلوالجادنجلهالعتلىتالفوامنبدلتالفرا3

علىهالتعوافىورازالمفئفيالحربعنترجعاليخألنالقواوالمعنىالمغعيى
الىتالقوهم1االمودوالليوثالوجويضيالنرالفرعانهال13الحر

جنتهماعلىعبرهمحسنلىبهبسندلمامبالمناتالقيمعباإيتاخر

االقداممعالكئبرمفدامتمالمفاديم15اسالرادثلحدثانوالحدثانيدفيهم
ايسيفوابمافيالحدينطماضالشرتينريقوهغقالحربخاوالىحالحربفي

ينحمديدمنالمطبرع
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اماكانبأجموأنمحرتألئةدعاهممنائوامنأيشواأسأتساإذأ
3ءالسعديالمضرببنسواروقال

ساصعىاسنيشاةلتفلؤيساة

قؤيابأحذؤولخئرها
بماليىعنألذهيذلى

حئأوباظأزالآلوافي

2زممافيبيتلوثقذناةعلط
وليىة

بالفيقدلواعدائي

1لمجاتأشومىلوناتوز

5اجمافيمجنأجقكختلئمذاا

احددعالماذاالحربعلىلحرصهمءهودالبنوليخضاراالننماداالم1

دبعئهـطيتعللواولمضهابمعنوالعنهايأوهلماجابوائهاعلىليتمرو
االحساب31يفهنمارالزمانونلونالمحطكرامهمراه31الجباتبنعاكا

يعنيجربنيفدبالفيقدومعقايفلخرعندويحبمايعدوهوحسببهع

بذبطوكيروبينفرقالالعنيعوحسنانفلبالهيشهداعلىكلان

أربنشوزبوناتقبلهبالاولظبرهايفولهجاروحرورمتعلقدفهياي

بكونهذافملاالمورفيبعنرضالذيوالنبحانالمنكبرواالشوسالدغوهو
ؤبوناتودفعطشرفيارعنابدفعطواعدائيفومىاباحذووفيهاالمعق
بالحروبهولعاووللمطاسةانهبعنيسالنرالجى5المتكبروهوىألثي

وحاكهدونهاخوكيؤالجلحاربسهنةالببلبربلمانارنهاثهـ



03

ثعلبةبنالهاتيمبنيئعضوقال

اأنمئهطركنانةتحنتفطضثطرادهايؤمالخيلولقذمهذت

آنضرلنموأنناوووبصائنبا7اعىأألبطالوئطاضخ

3أنمئغبرعلىبتادحاضاشؤذعليكئمثملقالمحنلرأيتولقد

17المازنيةالمحابنقطريفال

لمحماممتخوفاالوفييومأنينجامالىءصأاليربهنن

يثيربمنانةظممنرجلاممواقوآالسهافيهايجعلالقطالكنانة1
لحربتحزماذاالرجلبهيثلببثوبوهواقطرلبابةوووويمقتلهإفطرالى

بنتبماعلىوعفلهرأبهمنالرجلبهومومابسنبدبصبرةبهعالبصاش3
ذلكقعلالوقتفيياالهمنيعنرضماعلىحرمناعننداغانابعنيعنه

شوآلوليثبذنبهالفرسشاهـهرلجكمشان3االمرعاقبةنبعرلموان
رعالنياللبنمنابقيةوالنبرالحواولالنوقوافاضالجريعندرفعهاك

الحواملالنوقرفعاذنابهارافعةمكليكمشدوواظيلمنهزمبنرأبتكمثدبمول
الموتآالحربواطاواوغىثاألكرالنكوصاالجمام4غبرلبنهاحليطلباذاال

مىحوفنهاءالنأضفينميوباطربكليحرفىانهذلكومعنى
تا



ااأل

دربئةللرماحرانياالمقذ

بماخدرئالمحىيخضبثحتى

صتاولنمصبثأوفدضرقثاثم

ا

اوأمايأمزةيمينيعفمن
3لجاينأؤعنالكسناشكرصيأى

3أفيقدامفارحالنصيرةجمدع

القربيهاللنثىيأطروقال

امزإعىداميةنيوحنينأوماتمالنيمعشهذت
اسدرامائنللمفىسنابمهاوحكثشهدتالدووفغة
هنااممبمبنيعنفولهمنوعنللرماحةعرضمعنادريئةالرماح11

السرجكنافا2يمينيجانبمىفيفافىجربحرفوليتجانيجمنى

لجامماعناناماديمنمالبماخضبتحقللرماحاننصبتالبيتوممنىجوانبه

عنالمسيفنىفالجأعافيصفاتمنوالفارحالجذع3نرجيجوانبواما

لمنمذانهيدالسنفيالنهايةالذيوالفارحسنتينابالغارياضه

فيماسلفانهكانالضيرةجذعبفولهيدبروقديمالنهفارحفافدامهتجاعيزل

فبمبربهفانبعهمالحقعلىانهمفعلمامرهخراتبصرفيثماظوارجيراورىال
اطاماوهوحماميةبهعوالحوامىالمعالتالمسيهاتءممدثةابذعة

خالد5حنينوأدي3وعلبهاللهصلىالبيخعفرتخبال
اصهـ

اطرافوالسنابكيثىخمشهورةوقعةلهالمغرةبئبترأبن
فيارضوطمتانهافي
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1ا2نجضللطائعرضرالوجوهاألعقينااذااللعئيوفنعرضيط
مراياةوالأنكممااهراذاثياييكئيبخاثو

3ألمحساغضفبأألغاراتإلىتختيأنمهريجولوللني

النيرزيابةبنوقال

ثخوالةايؤعدسنةجؤةرا8غارزاممرانئهنث

إذاقالة7ألعئيئيففلصتامونةماعرممنألوتلذ

نضبرباناالمراديموتاناحدهماوجهينيحتملللصيوفنعرض1
يكونانوالثانياالعداهجوهننيلمثرفهاللطإهترضالوجموهابالعيوت

بالىأيةالهزاذاوبرويكرهتاكيةالهراذا3انفسهموجرهالمعق

اذاثيابياضلالانيالبيتهذامعانيومنخلعهاعندطالحهمهؤوااذاييم
ثنايةهباوالعنابراميتالحربثيابليستواذاعنهاافالبلصلبهاارادوا

اممامنوالحسامالتاطعالسيفوالعضبالحروبالغارات3السالحعن

ايرأسهغارزا4الحالموضعوهوالعضبوصيايبالعغبوقولهايفأ
نغيركلهنندوسنانكانهالرجلهذايفالابعماولوالسنةرأصهمدخال

ونلك5نائمانتاخطأاذاللرجليتالوهذابمحكدهانيجبالمنيوفهو

وهذانهمممرووقوعفامنيومناليفولهلمافعلهوالحعلةتمكايمنه
طبه
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1تزوالهأتغالوائفهبهصئيائالهألأفيخ
3لةتودعامأمريئحلثروهجهابنيااالواللزخ
3فالهاقيدإدكآلعبذءألندياعسرووزكانك

ثوسربالةءألمزفدخئوأقتالكئمذفىاالأفي

اهثميبانياهمامنرثاطقال

غازباانجمأجقالتاتلقنيانبابةنأنجتياا

الىخافنعرعلىاذاالنهوكيؤبالرخيقانللهوبالفروشةنفسهيصف1

معهمليالمعرجميالنلميتبعالظهرفرصهعلىثابتوانهبهمألكفهفكانه
بثيارييخاببيعيالانهـمعنافيفاكافىوةبهاابغيالؤئرلهالغنىافروه13

مالهمسنوعفىرىاصوقولالبافيالذكربهسبرهالملدخقبسفبل
انهاواوديعةتستردنهيستردانبدفالعندهوديعةاالنسانمالاناي

ائيبدلهويرويممروياالك3ألارديعةيحنعلكايحفظهانيلؤكاودية
اهءعلىالغزوقىكتمافافيبعناهفرسهوحؤأالصوابوهودتالاهوص

العبدلكتذلكنيهمطكثرالنهمليببقلمبذلماواالممالواغتنام
وقولهلفتاكطيت1حينئذهملهيمقلموقبدهافاراحهاابلهشعبىاذا

رائحتهلنطيبدخوفقالفاحدثنولرطانقيلبخروايءالمرفدخنرا

فيدثاطينكانالمخاحدانيرويواطاهراالمنكمالقتيلادفنالفاني

لستوالمعنىالبعيدلمالعازب15بهماعرالثفعزضننههووخوفحضرهاحرب

ووأنجيرمورفرسعاحباناولثااربابهعنالبعيدابمفيكرنابلورامم
ل13
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1لراكبخألنزبمئسنتقنمأجردبييهثنندوتاقني
مفأإلبفألغانمئاجامألمحيثرئابةتيا

3ألغابىحسيقااالبءألياالقيتةلؤوألال
ثاذبألفىوألماناكتدكأانزياألابخثأنأ

الضياالشترقال

فيسبوجةأضبافيولقيثغالأعنوفرلمجواضرفطبقيت

ةنموساالبيؤاثخللمغارهحزبأبنعلىأشقلنمإن
7يفهوسأنمكرجهةفييليضتعئوشرئاألمممعاليكأمثالخيال

المنفدموالمشقدمالخيلصفاتاالجرد1بطحرابتنىمنواحارباالعداه

نهوجراهنضعهحدةلبممنبكرأالحرفييثقدمانهصنافيقاداالمدروالبرص
ببمالذيوالصاجابوهؤليالعمباعرءازبابة3وزنهاعلىزيابةافيبهفا

ورجعمهمخنمبالغازقوفاجاذالحرثعلىأكلطلمفبايؤلأنارهبامالصا
نعالىباللتيقممم3نفممهـطلهفبايربدوانماففتثهأقيتهاكونالانعالم
فولهفيأالنابىخالستفانفابخواالاحدهمالفشلضاإلقاةوانه

هذاقعممثلذبابميأنمنالظناندهماااحنماالنذباكلوالظن
باكمبهدعلطان4إظضربرخرانبمونالوابهيقومممطعوالذيافإلناالمرعق

6درورضدلذكرغأبكممبمانيانفقهومالميبفيتمعتاالمالالونر5
يقحربابىألاليفرقاانالثأهوءبمابمبهنفبمهبدموعلى

وأثزببنالةينبثاوقهلهفألهالنبالنالسعاليألأنشابطينبةمعاو
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1مزشأصنراانكانوأعلىكمحغوابمظهاناسقنيكأساسقيخاهئم
اطورلابنعامرقال

21وخثإلاصئداذالقىطيلكفارسممباتسأليلبمابئطقت
ضمخماأ3ءخالروقعأثهتاذااأولباندعنجاعليهنمراة

رريإالزبيميفى05بنرءقال

ثعلرثفأسزسا2ازرخ4جداواراكأزشأيخلرأتولما
دقرثكروهافأتعلىمزدتمرةأولاميأأابيئنجاشت

اليثخراافىنواوءاعيخم1همعتالمافيمابدوهراوجوابجراخصايجردا
جوتانيحنملطلقت2صراهلباخهمواعترافافلبةباادة3ثيه

حماتواصدرهوالنهفرصهماصد3هازو5المراوعيلاانجاراودعا
ةجمنعياماءورتأالنانصبجغةمنميبالبيتوهداالتمريت

جميعفقدكراذاكرالنهدعلحاعليهماكرفولهلىةبمراللبانفهوالنصب
بدهـوالصوابللفرسهووانماانإخمالنثوجهعالرعيبواهاصده
تحسحعآاحالرفيهءهواااذاممةواكردئإلمنيهماقدماليتهذا
الجداولطعناوفيهاعنااوضمنلمةماوراىالىوخافىوصازورجمعارور

لواوقدنطهمخريخنالفرسانرابتلمايقولامغيراافهروهوجمدولجمع

5افدضاايفاسبطرتمياههاارينلتزرعارانهاكاوارطوهادواجمهماعنة

نفسىخافتهثذايلاظرأيتلمامعناهرخالهمنبتاضطرالنفسإشت
وصكنتتتثبايفاممفرتصدةعليومحنتهافرددعها
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اكرثلألمحفاذاأطعنلمأاإذالتيعائقلالربخنقولعألم
مزبأرتقاهارشتوخوهكالبشأرقزذماكلمهاجرأللةلمحا

1بذعرتافاافيوايمنخرفاتالقتاإدنهدهاجزمتتنافلنم

توقرتجرهرءاداعنأقانطدرئةللزهاحكأنيظللنث

5أجرثازاحأنولنطقترهاحفنمانطقتنيويأنافلؤ
ئياماااتصبرإناراقال

6أرتواألزخيلبمرعشطعانناقدنداأئمشهدتاو

الطعنقيوفىفيالىخساعدىيثقللمايالجتخرااالىاكعنلمانااذا11
رضةوالمماشارقذراولعنهمثمفبأيجرااللهلحا3ؤالخيلكربؤلمن
واثبتبوجرييومالنهصلحاهممحماهالقتالتهياثايرتباوازالمواثبة
تين6اءرفضاكأجرموكاتانالونهدجرم3الللشروالقشتهيات

يطالبوناصثبؤونجاتممرفوملىإزبنيالىوافضجرمفارتحارثاط

جرمفكرهتالحرتلبنيوقومهعووتعيخهدلبنيجزممروفعيصاحمبهمأبدم
دريةتفرقتوابدعرتممروصهمفازيدبنووانهزففرتنهدبنيدما

نيااطعنااالعراهوجرفيصصباخهاريتبفاببتاومعنىعرضةي11

لسانثقوهراالجرأرمناجرت5هرتوفدجرمعناذبحرانيمن

بالهاطربلوافياوانهمبقوليدصنيويجلأمهيرضعألممل
بمدحهمانطقفالعافيفاجرواقمرواوممنهمهمبالوبمرتلمدخهمنسما

واالرمنيارمينيةشررهنعشوساصرأتهيفياقديداام6جهمالتخار
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1فأطمأئتصفاوطوقذونفسيبلبانهجمبهئمبأزمةعش
مقشعزثكدافاصعنادخرصفاليصفهاأسندتطالأالوالحقة

ءيىمنبوالنبنيبعضفال

03ألضرمنجمةألمحزبرجؤاجديلةحبسناينحق
الكرمهعلىئنتنموسماطادونصهحضبائلعفابخلأنستؤفد

اطائيناثهبرارويشدونال

دموتاأهلذهاسلىايسالمطجتاحياصراألرمممثاأيا

صليبمرععقةءمطاةااهدحفرتكلتضصعئعوتءوالزثيرجل
الصدرللبان11وفلتناكثرتهمعلينافااشظونجتلورلتفياالرالرجملهذا
ايهتالععرزيمعلىوعردطنفهوطنوفدونفبفرسهميبانهخاو

لحقتفدليخرببمؤلحمماوصاطلبهحاالطال3بهورضيت
لقلمناوكثرئهملخافتااالعلىمنمثلهاشيخلالىصفهااهلتبظهورهابطعنها
افرمواالمضطزةوالجحمةاكماضهاوزممواالصلوهوالجدلمنجمدلجة3
اولىاتههـاباالئديرةالحربمننارصلىءالقوالههوحبفايقرلاتهاباال

يرويوالبيىخراالىالبلنتوفد4بهاالحربشبهشيئماتبقالالناركانت

اطجرناكخروججعلكانهلللفافعلوافيهطبالتادوتصطادتسؤفد

اففوسائصيبانهائوالمهوتاخيرئقديمالبيثفةثيااستيقادلهالبلحمادهةعضد

5ططلنةبكلىنجيتايبنتفرلهناراوريالحجرفتميبنهاقرق

أصوتارادباوقيلعلبهمتهوصجمالممبغوتبالصارادقاكاالسائقالمزحط



لك9

1أنهؤلثأأفياببرئكمنمقؤالوأنتهسوابادزوابأنعذرنمولئن
مفوتعندغبذنبفمافيمتألينيواثمتذان

ءلبمنإفيالنبمزبانبنايخفوقال

3فاشكاانمفرفيندينئكخانبومالكعؤفجمفنالكئم

نمارعالفاجديسحياوزتوقداوىفأفألهرلاربألمجرانم
نبائهاأنقئوبلغراتئتاحرطؤحرشفثاعليلنخورأوخت

واإباداعاتجهمةساحتهمةبراهضلىالمعدرةيقيهوالمانواخهمعنهمببافهها

باننقافامرجمم3اقربايالموتاناانياعافبماننيحعتدااالمطقدموااياهدربا
منجمرونإهخروناتانيواقرمجماذنبانوالممىبمالباقرنايبقبم3مضم

المقرتحمعاأليمبمتفوتيوالعنديبنفعهماذالثلمواضحعذرخيربخايتهم
وشايعحزتاضهاالوالهحانناايالجيناضدليصوابوسةعرامهالذي

كم8نبمرهمطئيلافيصيبهموارإواالضعصيلحقهموفيهانالمقرفي
وقولهموضحهناواللوياصهااضدزنواطالثيخرهوامجزا4هثواقد
لمالنهمودبارهمبألدوالقمدوجريمئاصدصابارركنارادقيلجديمىحيى

رعالحوااظيلمنإقدمةااقطةاوالرجملذاكوفتوجردينيكونوا

5فاللويزنباطواواخرهاجمديسحيىجماوزثفدايخاهذهاوائلقرل

منغرةجمحوغراتئقدرايوئتاحالمثاةوالرجلةاكثيرةالجاعةالحرشف
نبالهائقدوالىصالةمنقطضالدوابصدورتحتاقضاهلةاتاورارةالة

اجمرنيخفاإقلوباحباتلىمرنفهمبالىهطحذقلهماياتافلةللقلوب
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1ئهاءاكعيراتتاقبنوأثئمألضيميعرفواأنإثئمأبى
3أإصاومياطفثماتالفىحيمثعائلبطنهنمأألجنافلمآ
3فااوينهاافداسدألشرىكاءلطيوأئتهينالنزاراوأءد

ثشوالفاحنيصايملساثةبيشناألمهئيفثألتقينآبيففلما

لهانهاومحئتخبمانناوزأررصتضلعتهاحألرندانرأواصا
6ااباسلماقلكانتوسالمئقطعثمعمئوفولماعصياإ

7وطوائارئوعاتهاعليهتوادزألراحطرانثوا7نوئؤ

المابطمعنااالوالدعنفاكابةاميالفااالوالداممثيرةةالمراءالناتق1
موضعلحابطنوكأتفلعلتالجلفلاالسغ3عددهميضاهراكثرلمن
ايانشبنااقيا3بعدهالبيتلماوجرابضر11ننوعانيالوااطدعوا

إيثاخراالىالعثريكاسدوقولهدلالصاببنهاطيىياوفلناإلمزاريافاوا

اطالط4مغافخذفعلىزاطائههووالعثرياصدزالهاكافدامواامافدهعنا
نزارالىنتشينالمبينوتاياصميفميزاتحاربنالمااي4فىاخالمباالو11في

احبهءعلىوالثباتهراامنيحمدماادئهإوزيقيالفراحدبلحنواظهر

وعلتوفولهوريايممبنالكاتضاهت5عاالزالفيةمئالةالهراة
منثربتاياالولبالعثروصانهلافمدالمافيالشربوهوالعللناالنها

اذابالسيفصيتوءبالصاععرتيقال6اوالشربهابعدثايخادمائالم
بعقاوفتلتجالدناباليرفلمايقولواياهواوالفعبنبيننيفرفيبهماضربت

باعالمر7المةالمواللمعداواتفصارتالقربمنينناكانملقطعبعضا
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ببمهعديت4ممروالوة

ائردازدبوإنفاعمبمئزر4ألمجماليش
متجداأأورومنافبهعادنالمحمالاث

11علذبوعدابغةساملمحدثانأعذذث

فدأواألندانالبيقىفىميةشالبموذاثذا

كعناونهدائازلذذاميؤمأنينثوعل

6وقذاحافايديهصصرواائلدملبسوااذاقؤمد

ومقندرهمهمحسنةهمحالرواشةوالثاغولةيلوالطواقميرابينوسطاك
اتزريا8اقعندهمبرساايةءكان1جهيهااقمدواواوساطهاطوالهاعليهم
منفيمانلبسهالجالليىلعرلخاذااخرنوملوكهمحتىبردافوفهيلبواوبمئزر
يمةوافعالماكرلزيهةاصولهافين1االذجمالانإكطوالجلةاالالخهالمنافب3الثياب

اهداهوااراسضالدرعوالسابغةالحرادثالحدأقأ3والمثعرفالمجدتورثأفيا

اطوادثلدعهياتيؤلشيصعاشديداالغلبظديوأبياطرياممثإشاالفرس
نهدايفرسيقالالجريبهيرجداثدبدمحاوفرصعاواسعةدرع

فيهعرضماواليالقطعوالقططوالإقطعاوالقدالسيفطرائقوالشطببلطوكم
عكالبينومعنىفيلنانوخهدكعب5الدروعانواالبداطديدمنابيضةابهع
ئرواقوله6الهبالحاجهفطدالسألحهذالمفاعددالهصهمنازلاني
فيالمافعافيبالنرنشبهوايلبواعالدربسواأذاانهمجودهاايالتوتاأيخه

ثتهوهراللمببهارادوالقدحلقنبنحلقبنالمنموجةالدروعوالحلقالحرب
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1استعدابمااياجايؤمافىضريءكذأرى
2مشداءبألمعزامحصننسائارايثلماة

3اذاتبدىاشابذركأصهاينلهوبدت

أألعرجمداوكانتخئهأئتيآمحاتوبى

دئدانزاألذبمشرمناءوانملجشغغثناز

ذاأثبأنلقيصلمأرانموأيءديخذبرزونهغ
1لهذابيدببوأنةصالحلياخمنكمه

ءابثالمجزندا2دننوالتملمصهـوالجزعصان01

المثلفيفليهذاكاءاعركياكلااخيرالمدبوغااطدمنبخذدرعكان
دةثنةيهازنيرايإزاباصنإةقرله13اننالتمألالرءاةبل

إش3دهننخحنايلهمنعولاوشد4اطااالرضزاوإلىالجري
تبدىاذاحماهالىبدركانهاوجهـهاعنكاشمةةالمرا8هذبرزتايةامرااصم
اؤالرهـمناداخالماواماالسبالتامنباالماهلمثبيهاماذلكفعكوانما

نازلتالشدةرأيتلمايقولرئيسهاصببةالكبش5خهرتخاسنهابدت
ص

عليهماحملباناياثدابان6نازانهنالفزعيردفيولماالعداهثبش

7عليهمحملتتالماةأنذرانوانافضلونياقونيانانهمينذرونهملقرل
معنىيىداكنيستعط8بههتفيمونوقلياخمرآايانزلتهتبوا8
اهلعولماجزعأافينىواذلكنييراقطواقيراكبستعملونكاالقبلهالمثي
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اءلداظروءقأيؤموثوابةاءألبستة
آعداألعذاهءأنمالذاهبءغاادغني

3فزذايمثاللسيفوبئئمح2اأئذبهبذ
ايضاممرووزالط

لفزوزوإنيائمؤتحذربهارطنأنجغواقذ
ألءانعوشهرللئفنىحينارهةأعطعهاواقذ

جديريرالروعفيأناوبمكلقهنيهاذلككل
1ضيزماعشثمىا11فياماسادرايوعدنيصبحبنوا
كأاضاالجلد1ثيئاكلذلكيردلموهاهتجزعثرلقدتههنلفقدار

مضىمنبالذاهينالمرادانقل3بعدهوتجلدتودفنتهفنتيمايالشديد

رهااظوجرهايخهذحهرواالمالعدااعدوفرلهبعدمتمدعلالىانهاي4زضمن
االعداوجهفيمقامهمويقرمناكفيمنععلةيعدشهوطلفروشهانه
علىفوداينتصب3بأسهلثدةفارسبالفيعدنهذاممراأنالةو

كلثييعبليصاحبالوحديتفصهـقرنائيمضىفدأيامردءاياطال

عليهاانهطترسايبهاليرحاغيدفيلهثافيالفاالمرركا
5زماالفراركاناذايفرانهمعناهالفرنرلفروافيوفولهالجرياسندر

ايضااذكرهواصوتامنالريروابعطفثميفرانهعلىلاعطفهابولقد
وهوالخروالرخيدهزاما6كاهالموتمنفىالايهناالراداوهو

اىبهيستهزدانهفبهفاراصبحوابن7خإلقايديرءوفولهالحربهنا



نرء

الحطيمبنقايوقد

1هاءأضاألعشعاغلؤالقذلهاثائرطعنةعبدألقيشنناطعنت

2هاءماوراونهادفىمنفائميرىفتقهابهاكئينجأنهرثمدبخث
3هاءبألحمذثاأآلواتيعيزنجراحفاتردأت3يهوأل

ثهاءوائاعمةفادصخداشعاعوممروييقأبنفيهاوساعدني

هاغطااالكشفثبهاسص2األدهرشبةحمغاالأهرأوبهث
آهاقاريئاءنفىااااتلىئلهوالفزوسألهرثفيفيناء

1هارثاحأهئالنرصنيدررسوأمةزريربعاخطاطاهاذا
افيافياوابنالحربابنفالواحإجمهافضبهاعءتايفعلىحفيالوفتريض
اظرفذواكبالثارذتيا8ناخائىا1ءغيرنءبسالذيادرأو

فلمبثارهيطلنطعنةهننهوومعناهالدممنالمنتمثرهناوهررقالمت3والشه
الهحهالمفيمنيم3انماذوالجحاطعمةامنيفذماوالنفذغاتةايق
يرىشخرفهاووسعتفىءةالطهجمهذهثددتايىمعناهفيلىإبااذا

يقرلجراحباتأوالمدالنسااالواصي31هاءوراالذيالمتينهادفىمىالمائما
عبدالقشىابنافبحهامننهنعييردتفةاهذهالىاالواصينظرتاذا

اخدثارهفيلهخداسقماعدةعدوانمااشبحلىفنلةعلىداشعازجلىءنكان
خرالببتاالىامرأكنتا5منهعكرالقخداعايهامحقيدتالنهافعمة
الضروس6العاراتموالسبةازاالىبادرتالابثرديحطشيئااتمالايىمعحاه

اصطبتمااذا7إههيبدمرةفبهافرتلاقياوانإراويروىاصديدةا



5

1هاءقضافضيمثقذألاخفسيصةطالألمؤتهذاتيامتى

مهااءزاجعلثاخأشنيواليةادضعهفقئمعدياوافنعليمثأرت
ضامساءرثاطقال

3ربدبأشقرفرئيعلؤاحتىقنالهنمتأرماالمئمللة8ا

ثلتبددانموألخيلزقيهاجرهنمتقاشانهؤتولمرج
ئثهإليويينحعزرعلىوالقتلاءداواأقاتلإنأفياصوء

امرصديرنمبعقابلهمفيههطمعاوأألحبة2ئميمفصددث
والمعنىعليهامحبهاالرضفيازايمئزريخطوفرلهداةاةاوفتبىصشاي

اطدإلفياقومنصالبيتاخرالىبعتواوفرلهمعزرهيخمحبيثرانه
هعظمصعلنهالجلوالرشااهركتجااجرها4رضاوالدولجامهاالنهرسافي

همبمالهانمععاهتالخراالىيأتمتى1عالفيوتميهمحرهفيحماضا
وعدكعيرقابممانقناتايأرتحدياوالخيم31بطبهماكلبهايدركعالبة
ازاهـفالنقرلكمنبهاافوملونيجعاي51ءازاجعلتوفولهاواظطيمجده
مفبدراذاالنهالدمبهيريدمزبداضقر3باصلالحهقرماذاكانمال

فعالفرصهجرححتىانهزمماانهذلكومعنىزبدعألاىبدازفقدالطعنة

كانانهعابهخرااالىبعلمافهفولهفيوالسببدمهفرسهفعألهوجرحاودعه
الموترجئوثهمتهرمنبهبعتذرذلكفقالحسانفعيرهبدريومهرب
التفرقوايبعددقصاوالمأزقلوقفوانهظنهنيانهومعناهمثلهذا
يفراعدأالحضورانمناحفورىاىمهدىوفرلهمنفردماىاواحد5

ابااخاباالحبةربد6وكواوافنرقلوهوحدهاذاعنالنهينفعهمبل



كهـ64ر

أصلياارالفرقال

ااايدينفضثألتبستذاحتئبيبةلئسحهاكتببيما

ممسندخرهئعفروابيفظئهورفنمائرإحئقمىفتركستئهئم
1تبعداالارحاددرنؤفضلمثنسائهم4هاينفعنيهاكات

اسدبنيبعصفال

4يدأئكريمالهذاةذيسفلباوهببنصامىبقافىيدت

دارالهميمعنوغابشهدتاصاءالمحماثلةقمزت

بومبعتابلهوفيواعروانقتلواالمجمعفيتركهمبمةاهلتورهطهلج
الثرلهميرصديومالياللهيعفبانفيفياطمءاصختصناهمرصد

عنااليديكشايةنفضثخلطهاوفوايابشهااأالفرصةفانتهزضهميمكتيو
يايرنفضثاختاطتفالخلطتهابمتيبةتيهيمربيقولعهااعرضرر

اقرابوهوالعفرفيالملتيوالمنعفرتكسياىصئ3ءاغوشاهـوجمتهممنهم
مصروعينبمنومويمسرظهورممينهـأطعنباتحتافواوهاحفارقخهمقول
ال3رمقوبهيمكلىماالياشدوقدخروحاومطونخرواالعفرفيالثب
اىدوابمعنىوأيديتيديت4اليىئقالكةوممتهلكالاىتبعد

انهتفالالمصدركانهوضضمرضعالنعمةمعناهااكريمابدفولهفيندواتا
لهتحبابيتومعقنرسهامماطاهـ5موضعالجذاةوذويمالكرامانهعايه
ذلكفيبحمبهمنيحدلماىاطبمدارعنابوغثهدتلمافاردفنصكليهفرصي
فاردفهفامجراالسدىفرجبلة3يومرعفلىهذادمحاسابننواوقت



ك7أل

1جومعجازؤفوقوأنكإئشويالمحلجتنبههاإةا
مإثجومأأألفرفدينمخانهئةنىلءشااأفيواو

3بائميمامالمةأوالمجاتيؤبملتاأنةتعلةذكزث
ابمافينمرقاخالشدقال

ثفشلفتالهنممنلكغيدوالزاعيااقؤماقاتي

دفتلواإلقالئشرئرنسألرافيشعرغثائكبماأنقؤم
آفيمألئمكآفيونيدضحراعةاعارتئلهأ

والجوماصلبةالزهوالعىقلايمبولميخطياىيوب1نرسهلىخامه

الفزدان3جمنكجروانسلالمأمنإيكوالمرادانيهجريمينقالالذى
فيحيوانماألحههصاصواالفرفدفنندنيلبعدتوثتصفانجان
هلونالذيحديثهمانالففوتعلعالمتهمصدراخعلةابمعطباعيكرمذالثعلى
فيهيقالوشذكرليفهانتعلهوالمعنىفالنواماغفالناحنفيقوونبه

االذوتجنبتنافىءالتافاخنرتبعضابهاخاسابعضفييالبهفيتغنيالعثعر

عليهيالممايفعلالذيوالميمثاالثالحمامابناساإممنعليهااله
بنوامدفعلخهابنواصدواقناتاعةانفيهاالسببايانهخراالىاقومافاتلى

نعرخزاعةعننحذلكنانةاسدبنيفرابةاثداخافدبهركنانةببنيفاستنصرت
علبهمننمولثانمنانطلوالؤحدكاقومافانىايياخنلالقومانجاتلىلقال

بعدقنلهمبيشونالايعرونينال5نوالجالضعفوالضلخزاعةمرخم4وخز
تحدوني6شلمالىجلنهمقتلواذائي8االخانةنحلؤينمعاآانهممنا



فى8

المرتياطامئاالحصبلنقال

11لقدما2اأتمثلجاهلنقهصياجدفلنمالهياهأستبتيحرثتا

مالدمالقطرأفداناعليكنواومئاتذىأألضقابعلىفلستا
3ظلماواءأعقكانواعليناوهمةأرجالهاانفلق

خترليبنيهنرجلىوقال
صقالؤةبرغدينظصروءاليائراشاجرة

دصال11ثلمةكاتوانبهمجاروعأئومصهننعد

الهناضعفيياغوالدفغلنصرهاكاماحارتخزاعةاتوقنيقولتسرقنياي
تاخرت1احنقاركمادبهروفيوادبربالدوافيلهفيقالالماهعإينتي

يجدفلمعيهفاجتراجبانماوظنهاهدوافيهتاخرطهحلماانهمعناعتالحواالى
3امرجكلونفياحدفيهكليطمعالجبانالناتقدهاثيحياةلنفمط

فضرحنوليالنحنيقولالجراحاكاومواالقدمموخروهوعقبجمعاالعئاب
اصانجافانبوجوهناالسيوفنستقبلوكناعقايناعلىنادماوفثقطررناظفي

ثققنيقرلسالىاهوهامةجهعما3افدامنادماوناهلىقطرتجراح
المرهفةعاهقوقاالىامقومكانوامناالنهمعلينابكرمونرجالمنهامات
دسنرفنباكروكراهتهمسائناروبمشقةيقولصقيلجمعامقالواالسيوف

إلنالببنفذااصعالحيجونالىوشاهالنمراتنابثرهقالواكاالحدمعقولةمرققة
ابقاةالسبوفضنكمنعرفالمعنصرفيونأينعدبهن5باصحابهالرئضىعز

بهامنكثؤناقارعتفلتنعمالماقدكاتوانممالكمالسبهراهتةبكم



ء9

ابالصقالتحادثنتكوأبكابأناماتمنلؤنليا

مالئباليكانانمونقتلعليكنمفكمئممتحينوننيم
بيالاقنالاوقال

3وهينمسعرأزحاموذكرئةلمبناوأنمقامةزيادانهثمدث
4مقوبلذنلةكنيأيخثئنتهغيزائهطفلمأرأ

ةمنمدمساعةأيليهندمتقتلئهقدأننيولمأرأيخث
بدريومبنخملقتلزفيالعبسيجذيمةزهيربنبنقيسىوقال

ةالمباهجفر

نزاهـالاخهاوالمعنىبداراذاوجههتولهمكبامنبطاىاللون1ااالعداه
خراالىونبم3ملأامنجهانعرالالنابالصقاللهاتعهدناعلىمدأةتراها

اذاونقتلكاالماسةارحممنإكموامجمعنالماقعألمنبيماننامعناهالبيت
اخرالىزيادانشدتقوله3نكرههالكأنانأتيهفنىيهااحوتجونا

عنفهااضهافرمهاينةختحدثكانالقتالانفيهابباماتها
فالاحمطفنبعهماربمالقتالخفرحيعقتلهالسيففأخذينتهفلممحادثتها
طريفبماقمنلهفييتعندمركوزاوجدهبرعالفتاللجهعطفمنهقوب
نعالىنهبازيادعلىاقحتيقرهـانهاليتوثنياالبياتهذقالبه

هذذارحاممنمىوذصتهضرونيدنناطالمجلمىواهلعنييمفان
مقوملجدتفولهبننهفعلمللعلعطلماوايامايحمعنيالىجلين

ابدامةأتنفعصينندمتايعليهمتندقوله5مثقفلينوعاي



هأ

1شفانيقذحذيفةمنوميعنيبدرحلميقىألئقشهب

آبضافيإألبهنمألظغفلنمغليليفيبردثقدأكنةء

الذهلبوءلةبناطرثقال
3سوئصيئنيذارميتفاءخي7اهيم2اقفئوايف
ثبألوهننثسوالمنجلألألعقوتعفؤدثفلئن

دوألربمبألعشغوبدإتغظلمتئهمقؤمامافثإلتا8
16ينيوقذتحقرهءوألعثيئلغيرهيبزوائضياأت

7ألهنهلذيمرعتغصاأإنلناضلومالأتوزكثئم
3فقتالهاحديفةوباخيهبهفظفرقيىاخافلبدرينلجكان1

جسديشيئامنفطعتفطذءاللمقذافامنيهميقولاالصاجاطرافالبنان
فاذايخهووفرفيباخينجعوفيالذخنهمائمةيافوفايقولاميةصرغأميمم

العظيماالمرالجلل4بعشيرتهارجلعزالنقيذلكضرردطمتهماتهت
هنثاونهمأنئقمتواناعرعظيمعنتمنهمآاالنئقاتركتانوالمعنى

الىاالنجارعنفنهمىاحولوفداالذاللالرنم5احعةايع
االفواووجرهأفدذكروالنبرلمنخأليأبرواأنقرله6امنوعداظطاب
عنبالخلةيمتونالنهمالنساهعنالبيىكنايةفينخألانهوالرببمذهب
اكهاتلقيحهوالذيكاإلبارذلكفبكونفنوطاهمنساهيسيانهومعناالمراة
الربانوذلكمساكانحممةينممروالطلهقرعثمناللانني17

لناالطمانهزممغمنالمحففطنللعصالهفقرعثفنلملابهتحاكوناتو



كهـاه

1اثزمأنابتقيدانجاءوطحمنشعلىءوطاناوو

3األمحنمتممتيىلؤكشوضمكلىلمحفصطوقى
لهابااخوهشلاعرابيوقال

3ئردولنمصابتنيايدئصدىوتفزيةءمحماتا4للئقس4قو7ا
ثوذاولدفيعوهأحعنخياءهذاصاجهفقدهنكالهاظف

ائياطافيصةق4إساوفال

هاألتباانهوىألتأنااإئنربعضةتطولدتنيما
6ابقاثنقغةتخزفيفهلفسيةأألزضرحنبانترألنم

الرمواافيفاالحنقامنهمنهكموهذاانتمفضبهونامزماعلىاالمركانفال
وطيالمقيداذاالبعيرثريركاالغضبانالحنقتاثيرفينااثرتوالمعنىضعيفثحر

عليقوائمهوفعمنتمكنالتالنهثقيلةالمقيدوطأهوانماكانتالصعيفةالمجؤ
منتشبتيوكنتوقولهالرضامنلمجفظهالمعليمايوضعالثيالوضم2ارادنمحسب

ممنأشابغيريعضالاعزييقولالنأصي5لتأسا31منهبقيةلنرككنثىالمحما
إوانراالخمناحدكلانوالمعنيوولىاضايهاصءولدهقنلممن

العهينةلحاصن1هخراالفقداننعوضبهيرضطالنبصلحالمنقودواالبن

انريمعةبنينةامرأيخفيفةابهتلستيقولريععةبنيالىالمنسوبةواربعية
نلمالممعنااليدتخمراالىترالم6رأةاطلبفيالهوىسايعثكنت

تابامووإيانبقعاننهامحملنيفالبقامهانعجزفيلمبضةعرواصةاالرفىان
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اامرامنبطاممهاووردذتبسنطزةائبىأبتومبثوثة

ماشامىجبالفامنألنمتثننمايخطروائنلىوأقنفث
تميمبنيمنصلوقال

3والتباخالئعارنفيسعلقسكابإنمقأأبيت
لىءصىصوملهمءص

تجاخوالالياذااضاغعلينارئةهفدا
ألكرإنهفماسبااابتاصألهاسابقينسليلة

6ئستطاعءبشيئوهسكهافيهاالعقأبيتفالخمغ
هعاىمنامرأةوفالت

7يكمعمدألمحفيظةخبالومنلمالكياألشمرىيومدغوةدعا

الندهوالمسبطرةالجادوالدبيالمنفرفةالمثوثة1غيرهااوهاهرااتباعمنمتي
ايخرهااعلىاولهارددثاالرضجهفيممندةمنفرقةخيلربوالمعنى

اظطي43مطارئشمماانهكانبريدباواخرهاالحقهاحتىاوائياهوضربت
ئقالتحيةكانتاللعنايعت3كيريكلفضلطليبينذلكفعلتاىالرع

ايمفداةالنفشءالمثيىوالعلقفرسامموسكابةألجاهيفيلوكل
5العربعادةكانتوهذهالعياللهاويجاعونعبعمفهاوءكزاالمنتفدي
يريقولاطهافىاذبهفيالجبلنييتقدمانفايفيكلىاصل
بيتاحراالىتطمعفال6كلالىانتهياباااذاهابقبئفرسينولد
لمثرىلم17الردسببالالىوجدتعهبتهامااساواسنبعتهابهااسعفكالافيمعنا



كهـ35

1ئمائنقائقتألشرصمثلببطننهيغعلودالفتياتضيعةفيا

اكثمماتألترطألبائقؤبهةكرأحصنبنيفيأما
3بألدئمتكايلالمكمنول7بوابهئآلةلنمءبأعرىجبرافيقتل

مستجبنيبعصوقال

ثقفيعابئألدهرحدثاتعلىيخذلوتيأأللىهوالنطرا

أكبأاالرا4لطىاأفئألخعئمإذاتفاقدوالمثليونيأعدفهأل
وفطايجبفلمالموضعبهذاالرجلهذااستغاثاياخفباوالحفيظةنيم
والفنيقبصفالقردالعل1اقضلواافلبةاعنهناكنايةوهويجرحاييكا

انماالمشدودوالمسدمالفحلةالممزعالنهلوهوتنماذاثهجمفيتفنققولممن
الفتانضاعتوانمااوقتذلكفيافتيانااضجمائوالمهفاضهءخوفمن

الحربفيالثدهيهةاكر2ضاصااضاعرهلحيناليهبونمنسوالخهمبضياعه
والرأصهيركبالذيماخثوارااوممبترتجعوالراتلمازمالماوابنها
هكذاصرجلنيهم101ئوالمهارنظايبوالهجمنلم3االفداهيهاب
سقطتواحنبدهه5ؤدمهفيفيكونانظيرلهيمنلمبرجلالرجلهذافيفتل

كانشريفدوااالالواحدبدليقتلفالاالسالمصاهفذالدماهفييلةالم

يخذوتياىالحالمرضعفيالدهيحدالنوعلىالمبنوهنااالليوضيطاو
بعضبعفهمفقدايتفافدوا5ونغيرئقلبهاوانالدميفييحدثلمامقاس

ىابئانهيخيلمثيهفيذلكيفعلظهريدخلومدريخرجالذيوأالبزى
يمعيفهومنكبيهيثتياويواالبمباكبرمعرمنايأمدرامائلوقوله
باطئياعلدلمناصناتاومذماثأل
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1هرصثثحا4ومبئوثآألزضوفيتفافدواأصثلىونيأعاوهأل

3ثذمثوأنهعافأللبثيغارأأرقيقبرنجاضذواعقالمنأفالتا8
3تطلئثأتذيكتدكتأنتاذاتمنقفنألذهرلبفةكأنلنم

حراوقال

ثمعماألعالسيالمنانملسفنافدآلألماليقلحبافلؤأن
الدهاأينختارواوواغارفاأرضاصيبأحوهئماءقؤمدبىواجمنأ

يكربهعدبنممرواختبهشةاتوزا

ديلئمالتعقلمبرافومهالييومةصاتادعداللأرسل
7مطليبصدةبيتفيكقئوالكمرأفاالوااحممخذوا4آوال

6ثاهناقدبقولءدااالعنوبادقرببهكنياظبيىالجةاعالمثأا
ترنجوااليقولالدياتاافلوالمهاهقلا2اعروفيفهلالاالعداهمناالرض

الىتسبقلمكانكتفنيالواالمماثزيقإرعاروالهفانهالديةقبولفي
وهذايرترويصىلمنهالثارجمنماطلبهادركهنانمعناالبيتخرإ

المعقيمونانيجوزهـالعثيبهئميةوالسيلمفعمايالءالدمطلبعلىبث
الرضبنا8فداالمالقبوليرىحيءاركانمعاملتنالبيتوهعنىامابالذا
والمعنئمتهاالنهالديةفيتؤديالتىاالبلعناللبنكنا5اكثيربالمال
الديةقبولعلىالدمطلبوافىوابالديةالرضيمنماحبهاصبناقواهننع

وههنانيجمعإلفال71منمديةدصذوابدولالتاايدميلمتعفلوافولماال6



ة5

11دمطغمأشبرممروغبطقوهألدئمههمممرأاتممراعنكوفي
مصفيألمأنألعامذاتبافهشواوأتدتئمنثأروالنمأنخئمفابئ
3الدئممنأئانجنرتملتاذانسايمتمتضولإألتردواوال

ءطيىمنالمعنياالخرسبنعننرةوقال

ثتضهزفأنظرمنشئتشاءووبغضيلىةءألعمئناحملأطل
اصبهعراالمفطتصذودكوغيرأرتجيهنفعيديذفما

6اليسيرئيتكحولوشعزكسارعنيشغريألثرألم
خلكانواامموصعدهفبرايبيتيواتركلهاواشهرسبعةبلغهااالبلاوالد
بطنوهلقطا1ظاتجرهيبئيثأروادمهاهدراذاالقتيلاننيزس
ادمبطنهلاظبرفيروىكاةالدفبولفيلهنزهيدالبنتخراالىعمرو

االصموفيلاالذنينعالمجالمملم3الدنيافيتزهدهاريدلماشبرفياالشبر
النعامانفيدعةفيذانبااذالفامثوادبنيوقبلتمفاتليلقتلوالمانوالمعنى

ذانالهاولمىشعالصولالبعامانقلالعارمنبخميقالماطعونال
خرئتااقالجاهوردوااذاعادتهممنكان3بالعثيهاتحتاجماتوفوانما
ممامناتايتطهرنووثيابهناففهنيغسلنفكنعنهفرفةئصدركلحقالنسا

مارتملتوقولهالذلفيالغايةوالنساهنصدرحتىالماعننأخرفنيزلمجين

الشرف3انهماهذاومحنىللشأنتفظيعالحضبدمتلطاىاعفابهن
بمعقيفزوضؤلضيرهضارقالوالعداوةمعالبغضةالشناالديةاخذكمبعد
يرصوودكغالحوأدثقطمنهايأانالمعنىالنفمىعلىرالصسالاالخطببمهوا

معناهاليعتخراالىثرىاننر611يسيرسهلىصدودكماكببرطخطب
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ائايرورقبليمنألئنسنكاةعنيضتأفيأبضرقياذا
االناريأالياببنئابتبنعاصمبنعمدبناالحوكوقال

3وألشمحاتءألقضاعلىتمى7ائحسئدغلتماقدووافى محر

3شانيوتعنئتمهرفنيإألهلمةحئطوبمنتعترينيا
اأقرانالدىبرادزهتخشىتخمطروذقزوذفاذا

نأصصهلىالتخقىكألمئنوصدتيالرجمالاذاخنيفيلم
بىابيبنةعفبنالعباسبنالفضلوقال

6مذفونابيننااكانالننبشواينامواألممنامهالي

8ثهـطنهيعبنيلمبشرفيقييماالالىفيهنسثنيالذيشوكانوتجققئعلمالم
قصادالفييفارقكاليديتكخيعلفيكفلتهالذيشعريوانفيهكاذبالنك

تهءلرداشعركوكتلجعدتهشعريروتالرواهانالمعنىيمعنانعرزوفيه

يفطنإظراليفياعلىقدرالليبغضكمنبقولجهتيمنأيبليةمنالم
قدماعلىعدمرموقانيالبيتوخنيالبغض6ناشدا3عىانكيو

جماومفاهالحادثةائةا3الناستجظعلىبوهزائدصاصالمطهنصفنه

فيهاوصبريبالئينفىنهالشاونعظبميلنفمشرففيالثدائدمنينييعنوما
الدوايليسطواتموئبامنيبدرمابوادروالنضبانكبراككمطاعلها
اليتخراالىالرجالخفطاذاافي5بمنهلهاستلبنالبساخهقىلتاذا
للقاعهـطالشبطفرتاحدكلاخفطالالمرعثاناقولهبثارمنهاخذ

بهميدالتهميرقبلممنافييالنارفقااثميبهدلىهالكرر6وللدافي
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1وأوتودعحخعئاألذىوأنوئكرمئمينوناأنخمعواال
مونايهثزويداكعاكنتمسيرواثفتضااءنحتعىممنابنيول
3آلالتخئوناانفوهعئموالئمأالخحأيخلمأفة
41وقفوأنمنقنيأللهبنعنمةصاحبهبقفىفينيةلةكل

يممبنالمارماحوقال

اكيرطالءارىلىكلبغيفىأثيلنفنعيحبازادفيلقذ

6بئألعثطألكريماءببئيماشقىقىالبأللئاشتينيوا
7أنمئجاهلأنعارففعلوبينينهلدألطرتقطعر7نيابراا

اهنخمونااذاانكمئقدروااليقولبنفسهالفعلتهينونافاوملانفيأيوناتهيان1
نسيرونانتمكوقولهوتنقصهذمهاذااثلتهنحتيقال3كرامباالقابلنالم
فدانامشااليدتخراالىنحبمالأاعاالولىكربمسالىارجعوااي

نهةلالخرىمنهمطافةبغضصجعلنما41احموناانعليماومفاللمابغضنا
قربوفيلهمصالحئفوقهموفييتفرقونألتباغضمحالنهم3علبئتعالىاطهمن

غيرطائلهذاسبساظالدونهللثييقال5عليهممضؤبعضمنبعضهم

النأنضيبمخبرعندهوالفيهفضلالرجلالىكلبغاضتيزادفينىوا
فازدتيعفضيئنمامعلهووكضتبغفالىاه3االذيصت2ويخايزشاظا

يقرلهاالولالبيتفيافيعلىمعطوفباللمامشقىوافيآيلفهمحبةبذلك

الذيتجاهلا7واغتابوفينيننقصوحقبالئامشقوقيايضالنفسيحجوزادفي
الىنظروقطعفيطرفهارتدابصألفياذايتولبجإهلويىجاهلانهيرى



عهـ85ا

1حابللميهكفةءفيالضيقمنجتىكآنهااألزضعليههألت
مأألوائلألهكرماتألهلهعادمقصراأباةألنىءمرياأكة

3الأهاللفضاشتممنيضطنيوالأضطنىوالدههسناةذاذكرتاء
كنمقنابلوأبائقاإألأالسمنأهلهاوالعزدارهئعتوما

م4كافتعسبنيبعفىقال
األفنادهعاوديائقلوبقرسعداوةطفرينضبابوذوي

آأعاديألصديقذكرإذاووقىكغهغءبقفئانامحيتهئم
1أألحقادذويإلى8خاولقذمنهئمألبغدذاةبجا
تنصبأقيااطفيرهيرالحابلكفة11جهلهبيهفوالثيئيرفكالذي
همالياامقصر2الحبالةصاحبوالحابلكالطوقتجعلهاالفيهاالحبالة

انهيفولالضنينافنعلواضطنياسالمعاه3بنيهوشرففهثيهماي

متيفنيوالالفضائلاهليمثتمهذاوخلقبحهوالدهمنيعذكراذالفني
الفب5فنبلةاواحدةالخيلجماعاتوالقنابلالرماحالقنااتحةبايصفه

جمثواالفنادءالثمتاطولجمرهفييختيابضبالنضبميموانماالخنيالحقد
علىالغيعلمنبهمقلوفرحتاعدالهميقولالرايفيءوالخطاالفعمثىوهرفند

ناسيتهم61داحضذوحقرمربكطاضبابكطوذوقولهالحنىفولفييعأودونم
اظهرتوالاكاشفهملميؤللسواحتىلمطيغضهمناسيتهثذاقومرباي
الذياليعتيوكهفىعداوةواشدمنهمهوابعدلمنالعدهمهمبعداوعلىلمم

عدوكوعدؤعدوكشالالمابنفيئقولماالعوبحكاهعضلبقيلألبده
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بياالحكبنبزيدقال

1األصاجدقعحتىكانوبألراحبطزئمطحبأنقؤلدفعنائم
3كيرراجهأحالئموماغابحنمئتهغيرجفلكنمرأفلمأ
3واضعرقؤمهفيحسبإلىخيماوئحلناأالاهس

جعائمضادواكرامفاممكمبموجمذتمأألمهاتلجضانلمأ
األكارغفيدمافاتحسبفىودافعواتشتئوناالممئابني

26وادغيزحفةيوفئفصللنناألمحفلاتئمكنأي

ضغائنعلىينواقكانوامنطواالممامبنىنعرةألىيضطرفداالنسانانالمعنى
عليهاوردلماضعفتمنهمخوالقالبعفهمأنبثقومحاوراتمن1

البيبوهعنىعاجاالهعهااتمحصلهضيفقالبالراحدغهذا

فصرنابهترتدنممنهاغلملهوماالىرناففبطرتمبالقولدفعناكميقولانه
اصبنابمعنىمسنايكونانبهوزايعقولهنااالحالم3يةالفيماالى

أهليعنيفادوااىكلالبيتخراالىوعنافولهطلببابمعنىاوواخنبرنا

ايةالمضاجعكنيشاثرمناواحلىوصاالئخاربعضءاباإلقزناااىهمل
امهاكرآاهنناواالبالىسفشفيسواوانتمنحنفاذانظرنااياالزواخعن
أرادقدركرلعيهيزللمموضعهفيهواىاالكارعيخدفاتما5منم
فالمثروثيالشربقولمنلالجيهايدعومابالجهلالمراد6الىاحدبا

والحربنمارباناوارادصيببن05خذبا8عوعلالارتفعاييعننااكرطع
واخغبرقالظهذاراصةوالفيهاسكونالايفبهاالدعة



06أ

اشبيارأالنبنابروقال
1ومبئايئئطألفللغاذااذامانسبتنيافخرىمازك

13هويناألرماحذافؤميماقاأشتهنبئمروبىاوليهحماخزى
3وشريناهنئبمجدكاأفصدورئمفيبغضةتبغضوناألفاء

ثوبدياغئئاورتئاونحثوعزهابالهالغلبنونحث

علياخريونغفابدواشملهانطلنملمألمحذثناياوأفي
افقصيممربرابنسهرةفال

6عليذقرافرذلمنسالوقدشفمنعتإدأعحكفايفىأتتس
7حزائرا8ماوأفيءماائحافتبادوخوههاألروعكمتيونمممو

مويامنؤهاونومهكونهياتجراياستةتكلم3اكذبوالمينباطلالبطل1
ايبنهووفوأيهونويخدلايفيزياسسهفيالدبرئطعنبوليينهزميئايبنوممه

اصرناكمايياثرو3ياخزابهذكفىلبغفهرنهيقافهههانيريدالطشانا
بافنافيووذللناكمقهرنامالنا3لحقتبغضوناانوالمعقذابموجدعنابعنامو

بالعداوةشنرناتاننشطيعواالايصدورمفيلهوفيايمةاالهما
بهعالنابا5طيىمنرجالنبدينوكيثطيئجبالايالجبالاغلبن
غيظهمنمحقهاذاحرفمابحرفهنابهحرقمنتحرقونونرلهالجلهناويشية

رفرا16غيظيعليناغضابمامايناننظرونانمنعلهلمالزمنجبلاىيقول
الروعاالكلجماواديهعالحينعنكتهمدايقولأنهلمعنىووادامم



كأ16ا

اظاهزريظةأقياعابىوذلكولخومغاألبانهاأعئزتا
ماتهانهاوقامزجؤونشربوئهينهاناءأصفابهانخابي

فقعصبتىخرمنافقذل

3يركألشدادفصيلوهاعليناشداثراذأببني
ثيصولنمنأناملغالطافيضذهامفاصلناتغمزنات

افقسياطيببنجزوقال

ياايشؤأ3أئتمئايشادكأحمهاكوزوالسفاهةاتبى

عليذوزارياعزرياأبتنباحزازهعنديءأألشياأكبرفها

لتثحبهارقىذلكفيالحرهنتامايحسبنايإماهـيخلنوفولهالحربهتا

االبلالباناجمرتنلميديرزائلايظاهر1ايسيمننفسهاكأخوفباالمة

وألمحاباةمننحابي3ذابوعارفيهمحظررالمباحاالبلءواقتناهاولح
واالنفاقاظرالىاثماخهـافنصرفونبيعهالنظرائناءحبالهـانحنيقولالعطاهـ

فصللثداديرفيوما3الزماناشثدادعندالميسرنيعليهابالقداحونضرب

بابيئيصفهمهبةاوبنحرامهعنينملباندرظعلىلمفميليحملالاي
روشاالناملالنافةولدوالفميلبركيفلمالفصيلءفقراانهماالمعنىاو

ابنكوزتبي5عيحابصولمنعلىوجدتموناغألظابتموناجرانيؤلاالطج
ايشوناانوقولهساداننافيينزوجاىمنابستادوقولهالبقمنوقبلنطلباي

رجوعكقييشندىبيفولالنيظالحزاؤ6الجدبوالثتاالشناهفيدخبا
اسأناانالتقديركلجعناوزاريااياكبردناكعيمزريمبطبنكظافرغبرخائب
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1ألمخازلمجألدواهياكاصيهرةنترىئزياألرمانوإئاووعض
مالمجوارياأألئيقاممذالنأشغذانأفكوزأبنياتطلبهافال
3هياكماءأالباوأعافنامىلوفنااةجؤأئتهاحدثتهاوان

الحارثيزيادهوقال

نخرا3ءقوعلبصابهاقلثمقومثلناخيررتجوبماةإ
راقىشكمئمأنفموناابرامعلبءألبهريادهيحاوهاش
6قضرائملكةددرنمنامنألئعفألنرىءألمءبنوماونحن

الحارثيزيادةبنمسوروقال

الدواينقاصيعنولةاهلهعلىمحاملهانالزعض1عنكفنابانصرنفسنااالى

البيتخراالىنطلبنهافأل3الخازىمنتاهرازهانابوالحالشدةمن

فانعحهامندوحةسائرالناسفيفلكخمطبهاالتيبالمراةاقرفينطلبالاى

قبلكانتوالعربوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمبعثبعدقدكثرنءالنسا
كلفنحنالسنةاعابتناانبفولههناوالنضاكبراالباالبناتئقنلذلى

ذكرماالىبرجعبهنيالضبرالهمةوثرفعؤالنفىهنعليهكناما
الحوبذلكاقلمثلناارخنرفوملموتقديرالبيتفومهميخرقولهمنعلبهول

اممالناونظرائانعدهمبللتكبرعليهموالناقعلىنبنىالاناوالمعنىقوفاعلىمنا
اكبركلنامايقولاليلانروانسنخقااينزهبتا5فنباصطهم

بمنزلةللناسالنههالمءبماالملكيسهون6قليالجمهمانثونااذاقومنا
ملوانبمدسغابةالننسأىفىفالبخوطكنحنبقول5جوفطالمطر



عهـ6رد

اوجندلرابذخارههرهينةنعفكوبكىعبألأبدأئذي

3موتيعرجماهددنياأوفبايأصايمنبأنبفنافىكر8ا

13مئطولذوفالدهربهافيأؤغدأليؤمثاريأللبمفإن
لمجلؤا2أضزبةلمجل8الملئنكريهةليؤمفاليدكأقؤي

لبملمحجخوهاعإلجمنحنفمرةائنرتغليناكلكلأختم
6دعقلألمالعلىأتجلأخهنوالدألثمصيبامارصاليموذ
األخلىبئكلىمنجئنحتييذرفلمريرءذئألبوأصابتةكريمد
تنجليولعنألغيقماكادتمنألئفعشبلثعبرفأأزوىباأذكزلق

بعدالمدفونءاالبفاايبالبقياكرذاهأوالمعنىالجلمناستقبلكماالعف1
اثمصرالمؤئني3جمارهايوجندلثرابذيقبرفيالمرهرنالجبلهذابنعف

ابفاالوالجهدقنلهفياجهدافيعلنهابقانيوترفيمنئيقياااسام8ا1يقوم
تحيةاالضقولهذاومثلالصفحيدلاالنتقاممنييكونفيافىوكنفيه
ثاريادركلماتوالمعنىنعلولمثلمصدرمتطول3تجوضربيلهم

يدعوانهالبيتومعنىلحذفلمثلهابديرالمجل1نطاولالدهوفكطبباقر
انفامابثارالطلبفييحتهدلمانلمحروبيدسفألالرياسةبسلنفسهكل

وبدااالناخةكذاملهناالصدروهوكلال5بظنرانوامايتنل

الديةمالايلاكلانجل6بهاوروهماكلفئهمعانهفينهددالكال
امبتبمااصببوأروإهيماصايطمايصبهموأالديةباخذكلطردنبضيتول
تنكثايتنبلي8ااالطعنكنابةهناالذئاب7الدبةئقهملمبه
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طيمنجرمبنيبعضوتجال

1هاالأتهاككأاوهالةخفيفبلنىموعدياخالك
ءصء

3أكااليعادينيادعذلمنفيهالياننتميفإأل
3عياالتمنغأبئوابطعدلراخغيمتمخفهاءإذا

حراوقال

ولداوماوبنمنمميأوأاللمئرئمووالدهوبزكربماةإفأما
3نودائقتلواأنالمأحساؤمواأمهجمانيهبمجنىهاذااقوم

آأبداغيرهءبدأقتلونالبهئقتلونلربرءداوأئموئم

افبلثموبهالةجفيفببنيتهددنياحصعبكيقوليلتانفبوهالةجفيفبنو1

هالةمرخمالبيتاضوهااليعادينيمننمرعنازجركاقيإلفظهالة

بكانزكياهالةفيثنتلمانيقولنيربمرةلمايجلى13لال3
يصنهمانهمعناالبيتخراالىاخصبتماذا3يعادبنيمنبهايصعملبةخض

وضئمكلثماضغيانعادقوناسعةوجمدتماذاايالحفاظوسوهوالطياالشر
ووالدهوبرمناكرمنفهاللوئميقولقبيلقمنحمالباالضبملبنبرو4علينا
منايؤجراحمدلمجراذافعميقوليلبالقشإقاتلاقيلالقود5واوالد

الهمدماهنمغاراحدفكبفجمهاحذعهميرااناحابهمللئمجمعهم
دونبهيقنلونةالدناهمداوهـأبرالىءداواللزه6إنجرهممنقتيلبدمتني
مقانلالعيوبقولهممنهأخوذوهذاءاالدواغلؤ
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خراوقال

1ئصنن7أذامااءقلروصنويراشداطئيأبفاا
3ذلشاذاألعرتوأنالمحليليهجاألذفيقثبا

مأألسذصدورأسوالحيئتمنرفواألظائزابئوأفث
4ألفادهإضالاوابطكنتسدتناناثييئختفإن

اسدبنىبعضوقال

عرمرميوجمدثرءالذويقومةيدغآلبرعاءأخويناكال

6محنهإلضينمأالشرصعنبهلدمموأكأنهمرجالذوخونجاأص
انتبايواتملواحداصلمنيخرجاننوطالوالصنواناظليلالمأ11

يالغالنعندانثسابهقالاياننمبمااذاوعنوياراشدقديمظبلطالاوالمراد
وأناكيريحنياالمررصغبرانابلغاهيفولانهايلشععناهااخرالىالدقيقبان3
يعنيهالفيمابدخلوفياوزحدبانيألذدارادطمنىالرجمالمنبززاي

ذلاقمعناهبعفهمقالالرماحاالسل3زاصاركهاصنيرائتداركلماناي
وانننسهدعففيفتفظبهمحاربهماذاانهوذلكقيههاربةنرنيالزا

منعميادشاؤانبقولاكبرهناالخالمحلبهمينعؤمنيجدلمغابه
5نكىأالشدفانكانكواصسبفاذهبلكمبركنتوانسدثوجهها

دطفرعافاينااخويكولطكالنلعيمالالجبقموالعرهاكثيراإلبخوالدزإلجامل
واموالمحمباننصهملمانؤدعابماذاانجهيدةافيفيجمفكهممذهلنعرههق
العتىهوالضغامغأنيعلويلعيغاالنينألبقاالغلمت6

ط15



عفيال

مبألئءألماتشعربواأنوبالبئيسبنعيمكمئمتشتزواناوثمئنيف
النهانيعناابنيثحروقإل

3حاتمعشيرة3أذفىالمحدااليوفقعسعيخااأفآخربهماتعالؤا
3عالمرديطجيئخرثوافيضلقيسعيالنحهنإلى

ثصوارمببيضائغداعتكئمضرئأميلئمكئمقامذااحتئضربناكم
3اصمألمأقطأنماحربهئمتيأئمنمعشريوأكخافكننافيبألمحلوا

آأالظاكلكمءىوأخاليضيفكئم8اناائياؤصانيفقدبهان
إنجانياكهفاابراهيموقال

7ثوالزهانريفلىولينىصلأبألمحرألمنبرفإنتعر

مياهكمقحتلطبعفمابعفميقنلاوشدانلمىمعياأنعيماضدالبئيسا
بالقضيةانافركمئوالمهبابهعننقلاالصلفياسنفهاهوفقصىاعياأ3بالدماه
منبالحكماراد3قبلتانوفقعىواعياحالىنفهاهاالنتيحتهابمونالني
ريعةوحيااينسابةدغفألريععةجيمنبالحكموقرطبةبنهومنعيقبس
يقولاظالفوتركئقومجمبئميلكمقامثعلبةبنوذشيبانبنذهل
فدرنهمكلبذلكيدلقواطعبسيوفاعدابمبخاضرغاممناذاحتىإآبناضر

طوناحيانعممرمميبناحيحلوايقولالحربفييقالمغالمأقما5كيرهموديعلبهم
بفمابطاوعافيقدكنيترلاضكلكينكبماض6إلحروبفيحرزالكنكن
بلفوىامعولوتولهوتحملتصبرايز17عكمظلممارادمنوزجراأل
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1ألتذئلطئغنيؤبهاناعثةلهافى1جازعا8يزكيئإئهؤنإئننيندفلوبم
موأنجلأؤلىإلمحزوناصةصبةعندكلالتعرئيلكان

3هزحلأللهنضىمماألكرىواحاويعذلينهاوكذقصز

ثتيمالوالمحوادتوئزبحوكأتبدلتيخناأألئائمكيقفإن
ىحعألشلئتيناوالذللتبةصليقناةءفمالينت

آفتخملالئمشطاغخمالئفوساكريمةرطآهاولبهن
7هزلألعراضيئواألمنالناعتنفوسنامنماألمبنبحسقوقينا

خراوقال

1أخعثئعلنمثمعليهاصبزتملمةبخكلدهتيوك

لمجسنلماكانففعةالجزعنيلىكانيولالتصبريالتعزي24زينفعاييغني1
3بدالذيالببتيوكهومنفعةفيهولبمفكيفنياصنالصبوكن

اللهفدرماعاوزاحدالايعنهتباعداذانهبمعنزحلمنالمبعدالمزحل

5بةوالععوبالينتأتيياتفعلىتمواطوأذتمبعدعنهلهولبسعليه

موهـاتدااعزاهمايصلبةظالنبنىقناةنفبقولالمضاةباالمثلنضربالرب
وادثكطمفالضميرفىارحملنامعتاهقيلرحلناها16فضطهمايخؤارة
اثفالمنتطيئالوحملناهامااكريمةلهانفوسارحلناايلىيمكلنك
لنامحتعبرنااننابسنابيمعتااخراالىاصبرابحسنونيضا7لحمثهالدس

نىإد8مملبهانمبرنحنافطائالاثدكلمببرمأفلهزلالناساضواإلفياشا
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1لقطغلمغنمأعناةفيفالئدفعتتمقذئارلمجوائذيذكثفا
افزارياافوافيايفعوقاو

مأعوادأونامتضاكماادزقئهمانتاارقاثاأذهب

3أألنجادتصدغعلجةكادتهؤجعيةءعفتافياةمخبر
ادوأألجألروخوفيناهؤثتتاافبالؤهألفوس

3باددرارهصألهبنااليدفعونئمأنولوجمداءكرهئرنرت

6اداألآخالهرأعليةأسىأنةةغيجمنتانياءلها
7أألحئقادتذهثفىألعممدافىنيأنهميحةاأنفهصيلهخلمت

اصطبرتبلاخفحلمالدمرفوادححملتيقولفوعاظوالخغتنيفاجااي
فعودهمانمعناهنمؤعنقعودهميعنيفعاتمقدالذي1دممتيمانهاكاهـاال
العاريشبهونوهماتفاؤالاالعناقفيكالقلألئديفارقماللهمعارنعؤعن

عنيةانفياالالسببالياتهخراالىالرفادذهب3العنقفياقإلدةباالالزم

عيشةعلىجرىييهيذبهعااليعاتهذهيفصفقالالححاجحبسهكان

هئااالحساعؤاكلطأبماأاألالادعمتورولمأفيألشعطإشمماونرله دوءوحصتاهأىراظأثص يلب

امرذهباذاظألنجدكريقال5الدمالروحوفيضاي01الدوهوجدجمع
حينبمعنىلما6ننالهدكوامالورهالكنايرجوقهلكواشوبادواوهلك

بفهايكوناياالقتادنظاهروقولهبعدهتالاولنفيلهنخلتلنولهظرف
نخلتألاالخرولفوقاحداهمالبساذادرعينببنظاهرقولهموتهبضفوق
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اأأألرفائقاصزحينيالزفدنةبميسدفتىأفيإذكرت

2هعادإلجهدناءإذاوإهالهفاكرائملمجثفيمنم
رهخاابنبععصروقال

43جالبأزوزقدليتريدهنمىواجفاقدمغهرةوأنكرأألجفاني

كصاحئةئومرإذاجلاقىأوبفخبطنهبعآثألقدفيأثئم
ءررءكاءصصصسص

3لمجانجهحمهرالمافابئوباشوبةواخذنيعهالفاكتم
آا4مارهعليكتاضوالومثاينبرةلإلفدق6االاءاسجفثأأنا

افاعخادهبإداواانيقرلبمريحهاوجأتلهخلمهاايال

دببد11االرنادوالجعالعطافدالىاهيبضةاغصبفعووكاث
لناوعهومالىخيارلنايدلمنايخيارهالمالكرائم3المضافلحذفالرفد
الضيفانوانحربالبذلنيملاانةواكلالمذكوهذابعدعدنااذاصادعده

غانيوالمعنىابخهبزيدلاضفيرهواصفرةابيبنرالمهابباالماراد3

رأرالواء3ءالشدفيءدمخر4لزءمىنوصاراايىوالمضرةالمثاء ا

ولاالئبةبةالنو5الطماممنلآيربميئخفدرماالثغأاالنحراف
تحدثةفغدنحهالىثااحفدبأفبوانئؤالالدهرفانبةلنواتخدفي

هذهفيبوابىفهارتاتيخرمنيهالفرعنيرتدانالسيفبوة6ءأ

فيفقالثبولهفلمالمهلبممهمعنهرامانكانالمفيرهينبمعراناالبيات
عمإنيرةأابوهفوصلهفالماخرااإلميرالىانيجةبعدهاقاقثمابياناذلك

8هاساالصيهراحدثورةفوالالمهدفنه
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فقعهىمنعبدكسبتىبعضوقال

1قؤافيقافلتقطفاصمخبسفوالهعاألععمأئرانألرأكبتانيايها

مجمازيهااثحتئأقاذعهاأنوفئئدنفسىهئكرمدمروأاقي

3نواصيهاعثافوارشايمشهامةطاأألجزاعهنها9لعارا

لماغايرأمربإلتأطاحقدأناصةعابأألشغافهئالكالذت
لهنافي6خروقال

اواتدبنر5ويتخنذجاإلثيئجفيالتعأل

اكإراطربانفودنهاناإفياشعرالقيدمأيقوققبيلسسا

هاقرمنئدا3القمرةالضقطفىمنونقطفالهجامنامية
ارضىالاىلاقيانامحقباالربخاوالمقاذعةيخهإممثوااالعرلىناةاالوهي
ايلاعلىيردرأوهايرفياشا31بالصلجهـاازاجيحقصيدهةقحيدهافولان

ضعتنيوليهـمءطالعةاوادياجزلمنلهمبارزةيلالمارأوايؤلى
خراالىثهناالذتفرلهلماوجوابإسفرالطوقنجرايضعثوفرسانها

هثيوأعلىكلالجللىاصضعفةبهعافاالشه41هذابعدالذياليت
اهروقولهاطاعتقدااخضالمةايالثقيلىهنفةخاناطاكأقدانوقوله

ألنهنيهاالمربديراليلخصوانمايهاأولهاخدبرهالذياالمراياويهاء

هومنوفيلداالالمرادفيلينعفريثووقولهافيحمندج15البمراجمع
اواحندجاانكأوالمهينعفربفنخابنالعوبعنالحكابةيفولهم
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1غثاألهدعينالرجمالوبعكنأههطهاواءألغهارءفحمينث
مءوارجالأليفءماتكالماأيخانأسبطبهتءبرا

خراوقال

3ثءبرهفيئدىلييشبابيووليئهباتمحربأطايثرا
العذبطورأألخلمووانجارنلألذأقأتازةحزاذألرويألدااذاكان

رصعبئتنعاألعالاذأرامةابودئىمنةجموإباصا
هزةصكارمألهفىتخلىوآ8

061ماصأافىأائفأرحأااتزخاءكما

وجأشانجلهااخؤتاننيضاهفيؤلطالفاجروهواهرءبمحاراا1ثرءو
دجمنالموقولهحمتهافدلهذء4مالووعمةشديمسفوكرجممتتمن
دإتالماضاهوالةابلهحولوناالباالىباليدسنءكلسااي

امهبهتءجايقرلحبهتربااالنأطولبايمدحهالماوبلاسطا3

متلبةءإرفىفيإس3خهقااطولواة4رأضلىءةءإكانإوط
اطزازءشيفيعإيعضبزالالهكتاأفيؤمابربالمجهاانرلحرىانه

ايقلوبفيتقطنعايتحزيزااالوالدكاناذايقولغيملشالقلبفيوجع
قواالسهلالديى5بالىبالماهمثوألالهفانتابراموضعفيملعقوق
إالباخصوانماالمفياحرمنالبارح16االعداعلىوكأخلناثاهوس
الستافيأيهنهاثافيافنالن
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خبراوقال
اكراماقييرانفنوإلطألنوىليأحتىوفارفث

متآبمالمحبيبفقثوعيزعلماتنطويىاامسيعادجعلصف
حراوفال

13وجكلراقيأهليفاوبأنعصايبلةراعاقاماصبآلبينعتأرو
لمتبهجرانأوبنايأصطفاهاألبهأضمنعلقاليبرالئيتركام

اخحويالىعاوقال

دمحغإفىالجيرالطفلذىإقيالبينشكرمئممطاباأفاوما
واءذافءلمتوا2ءدأاءاذا6ةصتاةجهحإمطبهرتبئ رسءألمبصبرت
اإث

اتالىءثيبعدشيعاانالضواطناارفةلفتايؤلالعدآلزىابمز
طفقتبمعنىجعلت3المجاورهعندكزواعلوانمنهئيااباإليإاالصرت
هنهايظنهرظالفراقعلىوتنطوىىالنأعلىاتنفعياخذتيقرلوافبات

3االحبةفراقنثعودتنسهرلماظالالصديقفقدلىهتناموعينيجزع
لهارتلالصرحتىاخرىبعدهعيافراقبافزعتيؤلالفراقجناا

عليهالدهرزاحمنياالفيناذتعلقالفصيادخرلمايالنأليىاليالعلق
بإرانالفأبذي15توسطناراناحداثاوبرمفنابعدبايقاعامازفات
خليئأىبهجدبر16المفجوعوالمفبمهمبالمطيفالىالجيرانبدطفادار
بالظهناوبالموتيفقدصاحبهمنيخلفالكالللىيفدانهيشيرالىدبين
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ااعمتعةفقداضائريوالنافيلنىأئذيبأنهؤلىوافي

الرايفال
1ماياجماتحفحتىاوفأرقتوفذتهنميمءيرالنائئنفادنيوقذ
3ايامابوهبيفوإلذأنسانيإخيرقيتذكرتسافياكرجما

حراوفال

ثسفولىيوماصطجقذاماأسإفنالتضخحأو
ماوفيأئزؤوشممنوأكادأألصفطونممقهنابن

راوزال

هاويرتاحهنبفراقممتحنانهيعنيتفزواوتحمدعوابهنصآمنواالنى

الفيءاناباآلخرلكضالبيتوهداضزبمحنىرهظمنرىءضاوال1
الجالالىناطبنب3كخيمارباالالدارممنوفياحبهمنارى

لعطنيليينقادونوجهملغثىاللهمافقادكأيميقولصبزااقلاطنينفيالنها
احزتالفصرتقمبدوفويمخرى6ابعدةصفارفتثمننفرقفاكالجهم
ثاوقىاضتذكرعنكرجاوغشنافييؤلموضع3اوهبين3لمفراق
اصطحعنءباالسرواتغالماهراقاقائلأوهداكقولليمانساني

مواضعابرإا5يخهعأسنكالنسفركأايوماوجعلالغداهوقتبنثرىا
واعظةغطبتلشضيانهاارادواظطبلمحواعظنصبتالفهاالعرتانبروصا

11سيافناالتصيرانالةالذىالبيضخايتاهدكأولهمزاجرهأالعداه



هوفيء

اؤطانوا7هلالي2انفسوخفئدعةفيالغايثىخفضيمنعئكال
موجيرانايراتهالبأهلاءبهاحلتءإنبالدبكلفنئ

اسدبتىبعضوقال

3كريمجهلتئمننسبالىفإتيعاستمئنأكقاأل

شتيمغطزءالظفمافيارادأءفافيفاادافيكلىأكنألواء
دحوأعايهفاوأألطالبفربنانتيأخاعاكنيهلاوءابئ

شاسبنععرووقال

ظلبمفقدافوانلعمنرياعرارارذوميظنهواناراباعررادثاء
17األدملهزبتلعمثناةكافكونيبتينريدتأؤيءفإيحصنت

وعوالنالسكونالدعة1الحالةبهذهالدماسفوكيومفيالكبرحشربت

3االهلعنللنفىةتسيتالخراالىبالدبكلتاقي2إقاالشا

بالشرفعرفتهمممناكنااليقرلنسبالىانقيننيظاينسبالىفاتي

كنالمانومعياثيالمالشضيم4جالضمنكريمأالىانتيفاقي
والهاماالعناقالطال5المظةالليلةفيادالىبسبباشتمالفاتيالجودفيا11

امرأنيارادتلبقيرجملاممارعر6اجلىعلبمائعلبمحقوتولهىالى
االدم7موضعهغيرفيالشيوضعفقدثلهممذلكيطلبومئعرارإهانة
يقوليبرالالسهنفيهبروضعمصاليقهلمبراالدبمواذاكانادبمجمم
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اةالغتملةكذلذئبضاعتلةفكوفيظعينتياقوإنكنتهونجألفر

مأهنمسيهىهفيليشحمساتجعثغهإسارراكمثفسيرلمجثلوابئ
3ألشيمأمفلثفمامنهفاسينهاشسكيهةذايكنناءعراراوإن
تالمننكبألعنمذاحعبالمجؤناةفإفيغيرواصضعيكقنعراراوان

ضافبناسعقوقال

ألنهلىالدفا2ا1غداءاةلمأمنمةالا صدسحمسايسوممدجرصو

اءرألرحم9ذوهاىفيالفبالمنتالعايثىفيرغمةوزإدني 3ء

داماةالمرازابهيماكممظلبماكأفكرنيقجنيتواكتفان
لىفيواجمطهثىابيبمقتي2ثالنجئمهكتانيقرلدجافي

امنخانودموفيالبلبآلخعأيفوخكلآاافوفوعهالجلىاخنمالهضاعت
ؤبمرغيرفصدانهأرادوالقحمدالقربواالنماظاصفيوتردايىامبعةأر

للالمارودتكلفكىراسيرفركيكنولفاريخنيواالبقوللهاشتي

جمرتنبلىاقدرالايالشيماملكفالهاففوفيشدههنايهمةالش3
تالئميهانفاماناهومههـهالجمةالمالقلةمنالعيذارهاجوابنههذاكا

11الجونمنكاقياحبفانهتفارقطانواماشراسةمنئقالجنه

انشاسبنممروداتجقالداافصحاإحدءا32عرانصاالموالعم
علىوندمأرالجلفطلقهاذلكيمنهفلمأنهاصببنوعوارابنهجملى
تالماقيابنتىالوينولالظامةشدهوالحندسقرالةالعدم5
اذكلزادفيايارب11الرحهـذوو6إالمالطلىدااوأ



67ث

1وضمعلىلخمعنألسترفيهتكتجاجمئمأنيؤماألققرعاذز2ا
مألهرمفىنراليكرئماءوالمؤتثموتهاشفقاهوىوحياقيتهوى

3اكامأأذيبتيعليهامناخثوئجاخءجفاأوعفظاظةأطشى
المعيمابنحطانوقال

ثخفضإلىعالءانمثمقحئكمهفىالدهرأفيأفئ
عرضىسوىهالليفليسألضبرفرالدهروغالني

بمايزضيإألدهزأطكنيصاويارألدهرأباقي
7بعضلمىبغفىمنزدذنأنقطارعصبنياتال

موةعلىماألساااهربامهنص1شاأفيةراذوومااا
3بهاعدالرممنالنيمثفةجمهاافقراانماماحاذرمبكأكأبةءا

اخثىاكرهاتناباتاودفنالقبرالختننهمفيلوحذاكاوفاظلشفق
بةترلقبلىالينفيضفقماصرتهـاأهوىلهأضتضهرتابيهذاخرهاالىمأظةأ

ألزضتودذيهاهاكاثخىيموماشاحمقهااخجفوةاولهامخالظةمنفق
فيكتابقرلوضافيجمنىرصداذضواالياالشاض4لجملءراةانا
اخنىاالىواضاالمالوارفراهالثنيالنيغ15اضفاالىالدهرفميرفي1

الدهرعلىكرهغلبنيولعضاهافىامبىالمالالنالمسببالىبب11اضافة

ومعنىبماريافرميرهلقدخذوفالمناديبماريا161ننيوىلييقفلملما
ارضانيبمامضىفماالدهراخكنيبمارحمموانحطنيبماالدهرابكافي
ليبنباتالوالعنىنيروااالجتاسركواكغتناتتحغيرات



عهـ77ـر

1أاللولوألغرصىذاتزضأيةفيممغواهضظربدليلحان
مأألزضعلىأنجادأتممثيينناؤالدأاوأنما

3الغمضمنتيءنعىالمتثنمبعضمحلىأازيخلؤهبف
اطائياةربيهنحيانوقال

ث1ألمحديداذالبسجدذووفزعيأنالقبالءأقد

5والنشيدألتنافزأشعراذااقواجقأأحألصيىنعمأوا
آثئهودألالوفقوأفيتوليحىءألملحانضرألوأنا

المعنياألسوقال

1والصزلغيرظقفثوهلاجداذبززةأئوأنا

نلمجرةمدةفيلياتجعنلصرهنارغبعلهاافيااقطااراتكفراخ
المضطرب1كذاكذالينلاخرىجنبالىوواحدةاولىبعدهأنية

وانمااالرضقيواحخالليلكانضباعهنمنفيوالضيقولاالضطراب
ظرفطنناولالوالداطالموضعفياالرضكلتمعثي3بسببهنفيملزت
الىالرجمرتدو3ادناابهاالرضلطمايفبةواوالدناواققدورنممثي

بروىجدديوفو4باجمههلمبناذاكانواصااليطئنالاذمعناهالبيتخرا
يمثهدونوايلهمألزمايكذاسنفايقال5السالحوالحدوعداذو

وهوابياضةامن8الحا6إأتناثدواالتفاخوعندالقوافيامحابنماناايض
الضعيفوالزملالفزعارهل7الكمنيةفالحدبدينبنيسواديخالطه



اببماألجمنعلىائيؤبمالنجزعفىبتبابشموذافؤا

6المحعلدئممباضبةبنينحنآلنسلعذناأفيانمؤث
بأطراشأألسلعفانكناتعىنزلألمؤتاذانوألهؤتنخن

ثخلثمشئخناعلياوارد4
خراوقال

مداوياعنةيوأكا8لغنىباكقلمجوألغنىاناباالههموعمداوأش

1وخاالاقرأمؤاليكاننوجإلةخضخاعيألمحهجزى
17اياونقاغلظةألتدانيوئبديصدرهءأدواوألئافيألغنىيسل

8بيكافياكفتهلؤألدهركقبركةحكإذالدهرلمنعان6ا

ينولاالجللتربظرفايعوميوماالجزعاغيرهعلىيتكلالذيوالوج

ءلفربافيعوالوالهعمالنوائبتضعفنيولمالشونتبافيلمالعبابمقنبلخلقت

والمدحاالخنصاصعلىمنمربضبةبنيوبتدانحنضبةبنينحن3االجل

لمموضعالرماحواالسلايعتبموتاالخبارالني3نحغخإرالجلابوا
النايا5حبناكلياذاكبجلناثمقالكأنهمضمراالبتداوخبركلرغيحل
نفاربآاذافانكاعنهواسثننرديمكناذاممكابنعنتباعدتولللبعد

بفعلىافهجمزاهيقولبهنأذىالذيممهأبنهومحعن6ونباكضلزتحاسدثما

كلثلمتبومعقالآلغالسل7واىابىبطرفيلدببمئصلفيبماوانكن
إلتانجعدوخدلملعدروانمانركرركاخك8كامثمعدتقلرللس



مببثىهنرجلوقاال

1تشويخعنيجفأئجمنلىوشوفاطربااقتيؤحنئ

ءقرونيءنهئمأصخبتودلكقيوبئصتهاتجدتالافاءفب
3فردونياةثدئمالتفاصأجابخاةلثفمعزثيرأؤا

تلبوفيفليضاورأثيألممئؤعمهنياألت
اسدبنيمنرصلاالة

همطأصةأنمثبئذواصدعنيذاألذيوألألدئيناباكممشاوما
6مذهبعنهفلميعنيهببئاةيكقوأنمثدشداماولألككإ

7متعبأوهوقىالؤدراألضقمىلةتطوعترودوأخيزابئالأ

فاعلاممالبيتخراكافياهعيئقلهوضعفقدثيعلىصدروضعاذاألعير
الدصىرالماانهمعناةبيكفاوعتهالدهرلوكنىاىرررالمهءخموالإضع
الثوقالحنين1لهمهينابالدهروحدهكنىعليهاعافهممهابنعلىاإلمتد
وجديانوالمعنىىالنفالمرونوااالنقياداالمحاب3الجلهمفعولبموطر

العرئق3ترفبايأسالوانتمهمسيا8باينفمتابضنيوكنوجدكمثل
للفطانافةاوالمبونقبيلةلبنوءالحلإلالثلمواوشرفهالرجلوفيمريرالملك

آالمكلهدابكونانيجوزعنههوبعديثمؤننواهمايفهمماثأبوهذاف
الحربواملواحربااقولحربأيالمعيشواللنكمىهبهوتلهممنهتوفيا
لدوهو1ألرمهشملداودكتبرويودمثإمددكننئان6ياللزسلباهأيفئبم



08ر

اطائياحنبلىأبووقال

1قوكسيازأصزجاختالفاعضدحدبهقإكانعلبألفياقد
آقازأاغهئقأردفهفاركامعقلةأددبهاطوقأ

3جمارجارهءرىأيهذفياوكجمخمبم2لمواعنيردسدكانة

فارذييومصهوني11كارنيدفيوقال

تالنازشبنوفيهمقوييخرالقكدتابيبانشيحمدثإني

تألمصازةاءالمحازنيهميعلئمالأثهئملالمفيثئميرناو
وهوختارنجيعاببينأوأنفوسهيتزاهنفيلكونف

الحديدةوصافايبفمفيججمعأزجاجا11بسهولةيأتوأانىيمري8اتنعب
ماالرحلهداضبرنيأقديقوللروسيارايعمكهالرعوالمرادالرحاسفلفي
لسيارن13بالطعنالقااخألفكنداألئيإحنفرتحدثمناقق

وفيتحتىمنيمابمونشاريمنظجعليقرلباعيانلهضمنهاسيقتالي
سوادهايهدتايدبقاريرعوليقارصادهافيكأنهابعقلهادودةفياسيبابله

هذاتيوالحذرالفوفيرسنفديقولعليهايحملالتياالبلاطرلة3

لرإكلانيأااعنلمواءجواريفيمنالماباثموتدالساعةناهايالى
الزررتحانيبقولاوفدتكطاالنارصبت4االولجارمنبدالجارفم

انهموليقاصدهالجدسواالمحلأاهيخراحهمواوقدتيقورانطفئتحينمأقيا

يخارقهمانهايجمعيبيناناو6منهمانهيظنالجارحنىاكرامفيأنونيبا



ك18

11أوكازألطرلبتاقوةدمنشاهقؤسرا8فيصدع4ء
حراوفال

ممحلزمنفيأألوطانعنغرإحيشاياكلبأئهالووترئت

آاأهئيئمحسحتىثنموإلطاففاؤواهميهرابيزالفما
اطائياإثابانرجماوقال

اتعرحألرحألتنفكأالفلنتنيلصألعاذالتإلمبوفام

أليتموالكيأالليهذاتوالثنجفسهءرامألهرئمذاتنألةفابئ

اخوالألمطواسهبهمالنواناخنىاخمد4قؤفيجمتقرش
1انرالواءرجالثألريكانوإنهالهقلةءأصرأبعقلزري

لءااالونوسطكألهأيصدعنه1هجمالخنارممارقةاسبابهصبةفي
هذاجوارحهاايالطعاقاالبهـتماالمعةعصقلةي4اضاهقةسرافي

اصدإايصلىفاعيهيحامونومللهيالجارمترلةيرخون3غعنعبهابة
3الزنبهفوصممدرالجدبلوالمالتاشفياداايشاتيم3بسو

11يقلاينيمنيدلتقاثونهالحنيامورهثمئقبهايهمواقفاو
لاالتجراشن5مااآليمببايايرلااليلمريماطازمالفتيرإنارحل
انهإكأواواظاكريموالخرهالمكريمايالهمواسط6اوائلهثمدوره

الخثمترمهيحمدواليحمدنالغنيليعرفنومهفياالناقانتقرأذا
حيلةاكثرايواصالخهاثرفاكيرجالمني71الفنقافييحقرونه

ل6ر



عألطفي3

اتموالإذااصئعلوكايألوإىأكتهذااأيعريؤبمالفتىكأ
مأكألالطرفرغزاالفافيئناليفةإتذاوسفييلثوإ
13خوالبألدجقالقفإنللجابدفأأعيآكجاتاذا

ءطيىبعصونال

ثأناطلعلىائفقأزماذكدهيالشغرفانمأدعإن
ألجاهلكزألصذعنواهوجفىأخربهكتثؤذ

اخروفال11

حتواءعريتنجتخوبجئدثقةبمانألعواذلنزم
7ألوجنتلحقلننةلقادببااناخءرأبئوإواذذأءذب

نهفتمولواذانرقلىمهفافتىااكتسداذابؤلافقيماكأاالمعلوكبما

مناكدفلمكلياكداولالمه3المغازلةإإغاها3البتةيفنقرلم
بازميديروجمزالشرعناترلىلمافىهناوعدماانقطعايالىجلاكدي

الشبابرفيواللهوالزلاعليكبرهفيالجدجانبترجمهالباطلعلقاط

واكثرلقولهلفقالعىوجههعلىاجريهفدكشت5بثدةضالواالزم
تواالعراضوبههعلىالشراجراهطنمناسبةالالنهالجاهلعنامذا

اوحلمنايوعرتطبمالنجى16اشعراعبوبمنوهذاالجاهل

براراحرحلالتىقدجندبمانزمموايفولالركوبمناربحتايواجمت
وروىووجنتوجكوفةامننرببموضعالقادعهالالفروقهدعنراطنه



آل38

الرأممبالوة

امعالقةوألئعامىألئجومءكلوكفيتةأنكمرىعرفانكفافي

مخافقةيناألضجمأريهوبتوبناتهعزسةيريهفبات
حراقال

ألىكذوبأويخالتهاليءبرألمترالنجازليفامسث
تفريبأألكوارمرتعفامنشيلفلوصأفيوقذجعلعت

ىإألئوبطاالعابهاانؤمابواائقؤمبرحذلهانكاء

بلغهرجلوهذاالسفرطولمناالفهزلىالنباعدفيجندببماىوذلىبم

افلالصيثذبذلثفقالولىالهالىسيرفيالقصيرالىبنجندبمان

النجوآءوحطوالؤءواكرىماجهاسمعرفاتاجندبعنحكننهفبما
فكفيتهالنحهم7الثبالنوماالشغاذكتاتىالرجلهذأناميقولمرافبتها
حملىنؤخهفيهبناتهوعرسهيهيرباتو2وعانقهالنعاسالزموقدالسالر

والخافقاحممأارأقببتوايالضجماربتوبهوتلذذهنومهاسمخكام

خياليقال3يهعفاعدواطيماعتدىفنوجلعزفرلهمثلوهذاالمغارب
انزللستقولاالخهاالحقيقةالبااكذووجعلهـنةومنميقالكاوخبالة

إلنوقهنالقلوص4خبالتهاالمتاوبرحلياهواهاالنيحبيبتيالمتاالمترآل
لهمرطمنالمرغيبةزالرجلينهذينقلوصاقبكايالرحالواالكورأثابةا

اىالنوبااالطبهاانوهالتدرعلامهالىتربوبحشىالحوأرجلدالبو5

لثموآرحلاالعبامنبهالمالزمتاضهاوالمعقلوااالعباهـاالداوهاما



ثهـ48ثأل

حوشبهالههولىلهبحوثماخروضربقالى

وهنيهيئلثخياأجماضاتةئصمتقييمفوشزى2االأبآكضنث
مأغلباأشوسامشدقأوابيهريتوأبيمدميإفيئل

3نقضبلئمهوصولةاشاوأزمعاهواوناواحرفياأفيقوا
اثهبتأأبأفيكرذيهةاكقالشمدبعدتبعثوهاوال

للمتغفذصكرألبقبيحةتبعثوهاتبعثوهاذيهةفإت

احإلايخموئج3هوليكانوانتجوشبحزنآلتغءخذسا

والجانحااسهامامهاهلءائاالةاالعاتبرحالنابولارصافياالكان
انومعفاهاالمضالمنالبيتاانفيلجضاخهاصاباذاتجمحهقولهمن

3افعليوةكناترفنبمنرلةوممونيلينيالنتعرضفقدليرضتملق
ءبوابالاياداحالهرتدقالبهريتمنوا3هامانصيبهانمنيو

فداياالسدواالغاببمراالقبانواالشرسهرتسداليقالوالثدق

لهميقولوثميسثعطفتقطعلمايلقخبلم3صفاتههذمنوقدرلهمانثح

قطسلممرمولةوارحامةءناضواهواورباطوقوعقبلفاصمغمنانتبهوا
والتبضوها4اكروببامخريالاهواوهـتخلفانتجلعلينااتجاهلاتركوااي

اياإنجةاالغب15السلمبعداطربتبعثواالاياالمتالهناورزرا5اغ
العغببإباذكرقتجةاقتلانفهاياحقهملماوهـنذالحربمثوااان
انوناحذفوهراكيخدخلهموالينوانيروىومولىليوانكانلم6

ءالشوايقةبطراالشبهوهورهغبمكفوفليتاطامةفيوليمفاعيلنمن
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حراوقال

حألحيثالمحازيفيلكأشلتيخرأربدأئوكأئوك

3أذألوالأيكمىألألموهآادتزكىنيميئاءفسا
امذرياصرءنالمهدءتالحوؤال

3الشفارشجاخياوجمديبردهألصفساردقصابأبوك

ثسيراصبيثيلقهئمصدقآلبااكنوألصالمحونالمحينانوأ

وأبضرازجئمبهاناهذانالمهئمللهاقسئوامكنينإن
ضاشانثالواوفال

يحدنأتايى1داالولابوكابوك11ابييمثلاالضامحرلةيمبرالة
فدهاةروت4اونمانوالمعنىحإثداباوخبربدلواربدله

انبلالنحاتجاابكمناوثالافطمعمااخماكانففا31بسلفهاقتدى

دوصفيننوهذايةانالقداباكالنوذألة7إقزدادنيءاالمهرهنالى
فاااذزاصاافافهاإردقاشلمةاصإردهاكجفاارقس3

ةاارقياىذذمماتامنفتوالمرادبردهالمحيفصصرثلهمقيعلىءبنا

يمماكراذاكانقصابلالنالة4لرس3اوثكلرفيهنعملىافعلىاووصلى
انبتههاياالهقيلطتاوأأنوالمهدااضدهااصدقاولعىمرص

ناتاثخبرافان5ثلهفهوذددغهيىوانكانفهوطلحلحاطكان

ذالمثالكثرهناهالبرملمحيثبماعلمفلهكبمإلىتهاللهقمعمهانحطمان
ونصفةوجلعزاللهمنيمةاقسمةالالبخمىمنعيهحطتمماانممط



في6أ

011اربهةاعليهتعطمتولئمسواهاسواهاوأيزحألمزدأيسرفيذاإ
معقارئهتدلثمولىكلداؤمنقعودهللفتىخبرفلنهؤت

3فيهاريهائةانشناشأبأبضدتألصؤىطلهسةءأألزجماوأئبة

ثءجانبةجمألدهزوهذاجزيالمفنتالئذركأؤمجذايالكعسب
أيهذاهبةالصعلوكايساومنوسائلعنيبالغيبوعائلة

آطالبنأخفقوالكسوادأئميلالفتىضاجعةالففربئءأرفلنم

يخرجهاييسرحبمالمذايكنلمجلالىاذاوخماالماشهالسوام1

عليهمطفونقيافاربلهبمنولمأمشيبايردهاييحهيروالمرسالىبالغداة
جمهنلمالرتجلىاذاقولاالذىعنكشاتةقارب11دبإب3لهخيرفالموت

ذيهبمعلىبافغالبفقرراضيئودمنخيرلهالموتفورودوصفمكماكل

االطراتبعيدةمفازةربوالمعنىأمرعتفياوخدتاالعالمم3بالمن

آااكئيروهذاالج4رواحلهفيهاالنشاسقبابىسارتاالعالمدارسة

والىجعلوانمابظهرالغيبايإبا1هيخيعالفقريجعللمبانهمنهنججح
ساياالهمسومننفيوقعتمنفواظهيبتهالنالغيببظهرنيءساك

وطرنهممذاهبهمعنيكالصعايظالانيحبياكالمعلىيمألعنحاله
اركالففرلميقولمجحلماىفيهالطابىايطالبهاخنق61ثعلمالاال
رايمممدكليهاليلاركوادولملهمهبلزوبهيرضىايجميعالفققذ

ئجوإحمللللغعننانهكليهتلآأهذوفيفيهبربيطألبن

لتيجمعبءطتيالفيبصإلبرنا



7أ

ثألهارئةومأئعؤرأئمؤخالاقينإوممتكريمهعلعانعثن
مكائبةصذتأثيراحيقنلصئةهننإجتاحين3ولؤ

7خروزال

3أفرعااليأبمديثاإراكاتهاإقييؤمادأفالتاال
ويصفعايشيبحتىأئفتيوثأهعفماتنرينياللهافقلنث

منزعانعدوأألمرحىألجزعهنلةعالخيرأنيبوبوللقارح
حراوقال

آأهضاألخاطاويدهردلكثالقتيؤم2ائافتساقالتأال

اطاممننجاقيووالمعنيوجمديراظيقاايراا3الفقيرالمعدم1
اكائبالبلافيإوتسريالمجديطلبالذيالصعلوكهذانالموتاي

الرأسشعراالمواالفرعالسنحديثايصديااراك3بهوظنقابذلكاائير
لوالطلكمالالايذالثغيرالثلشالشعرتامالنحدبثاراكقوا

امملعواالحالةهدمعااللهارزاستانصميابأدفتىقلايالفقلمجعدقمال

الجريالكثيريعبوبواالسنأيةشالبالمأقارحا5سالراشعرمقدهانحسار
قليآلسيزهفييزجطالذيوالمزسنتينابنوالجزعالجريبقيةهناوالعاللة
ابعدغايبمااصنواانفوةفيالمتناممطالفرسمولإأيةاالىالتروعغوالمفيمال

البمتصاظياالهفم6برضولمروكبلمملوهومينلمبنحغ
اخرالخعرريقللهطنفللزمابماداخيكاالمرظهك



8في

صءصصمىهصصءصسسةص

يرجماووالبرللنىافقدلديكبادناصجثااليؤمترينىمافاء

الطائيعوانةقشبيبوفاال

متنائاابئبرواثزادأفماميةآلأثمىمروانلجنناقضى
3وراثجمنأبوائهأتصواحكنفتهاءألفضابأألرضمثفلؤغ

امذرياصرتالوقال

لقوفيئتيماضتيابقتليواوثيزوادفدذلمثاالررفليى
دنيعركلوقدهذامنيفوؤنلميخةثاطاؤفيراءماإذا

6فيلآلءسابيولؤظفزواومروسهلألأهالليفولون

هةإساكفيدخلتالنيواااالزاواماذابادنفهالرجلبدنالة1

الجريشديدمرجمفرصيثالونجفهقااليرجمالذيوالمرجمبازلعبه
ايزلااعلىعياوحدايالفطنقدالحركةاكرالنقيلذومايفيزنامايمرل
حميقولأشباعداالايائيااالت3المفاوزبهاارميعليهااالشفارقياي

الرضىعنوندااضالبماياقاعداالزادفافاحعليااطمابنمروان
فيوصماكضتيقولامفدكابمعنىفاووراكرهتهاأيمها31أقمهابتلك

هعناكفياينجكرجماآلفلبلحكمهاهةاظهارالعلىجعرمفمداره
لهالتعرضكليجسرونالانهمايهامايمالماهذاوفيابخبرواقونيوسببك

شيةنيطالعاوفيراهمااذاإقولامقةايقطرالئنيةأهخدهالبيتلبدي

علطندرواإيبطظفرواوو6ابمواحجنتحاملؤفيمالبتيء



في9

افيفيازرفةوفينمهالوالريوئمداوالتوفيويهمف
3متبفيخزفىانحبلةومنعنذهؤدءأآلينفئمميقأللةلها
3قرينككأسئابلهائقضفنظرةألغيقلةضذثإنهوومن

كتأبخواألكللقعلىائمبىينانوانروومن
تياطورءنمجىوفال

دوألفررصالقنسىفينىبينسوىيلدةحلأبااكاتوصذا

بادأعلىوفالمحالفناأئهاامشعرةاخانأتنلمما

7وترعلىنأخلاأعفميناوالنحقكرجيةومعنداسددتنافما

الذلياصرابول01و

9ارماحتخزاالخيلرأشطاصاأنقرشيئفضياةرايمث

3قرىانالمت3ديتياداعلىوانيقدايدونيالمالكثرةالندهة11

مؤسطةبمعنىسوى5السصاظلقبم4اصاحباينأقروالمايقطحاىلهايقضب

حلإنااثجدناشوالمههناةزيلىبنسعدلفوالفزرللدةجرصفةموضعني
هفرونأىبينحلايمناةزيىبنوسعدعيالنقبصالديارزقوسطببلدة

عئبرخاضذلنيالمامعناهاغعنانأتفال6مصروالفزرمنقبتاالنيمةرعن
الدهرعلىءحلفايهفاواتخذناالحفاظبدارواقنابانفنااكتفينايعةرم
علهجموننااغفمينانحنوالحربءيوفيخذلتنافاأىالحرباكريهةا7

روزصهبتضماىفضيلةيترا8ثارصادكواءاخهميعطوحمقدوقى



فية

1حالخدأنيةأأألبطالووظلفائمنئةورئقت
3إلهراحالهرولمجلىفيصننواساوبا8قلبآشدافكان

عبسبنيبعضوقال

3وراسصاللجزمكعفبنلمحارقرأبةراهاالزحابهاةرق
ثاجبوائلىأحىبينوانفناانمنعافداهناج7انرىواثأ
لعاصبنألبزالأبياماإذاناواباناءإعطاخالقضاوا7

خهرعلىطبوهناةلمجدلنيتكاةوفىبهرفيمنألروقال

لقضهوأحناادمطاذاللقالاءاللىا11وهذ صلررلىحىواجرمن

3اضدهميالقرشيلىففنةءأىاشدلمنف2الميةبهنزلتاي
فيجمائزوذلكافداهغيرفيالحارثرخابنرثطاىكبربن

نالكعببنالحارثجهةنينناثتبمةالرحامفالبيقضاصعريقولا

فيعدادهمكانواننزارفاممعببنارثاطنسبانيؤلورابجربمجهة

انداعهميروناخهمرأنشيكلجمعنفنا94اواقاعةوجرممنجرهمنوراسبايسن
وانماخمصاذكانوافومهنذلكلهميرقوانهالقرابةلهذنفهمواافداعهمتثبهوآقهم
لحاهمبينيفلولماكربهابنعاقوالنثابهللعيوننظيرالنهابالمشابهةأفاالطي
نااعطاواخالقا5لحيةجمعواحىوالنعالاالفدامبافافةاكتنىالنه
اخالفنااتعلىاكدولثنهاخلالفيمواخالقايقرلانيجبكانفاواباه

قناإخنرىانااىةاباكحمافيهصفيشتركافدامناعلىمعطوف
هـفياظيلنلقعرطهنعلىالاىالمىندوالاليااواعطبنااذاكاخإلفيم



نأل9

1بدتصيقهألتفثذاءاشيئأبنييومماوبرنمرأىهن
ملمةاعلىازبمهمحواثاشبدئمبؤأنؤارالمأ
3إصهفيجاشكاالصل3ثوحيقعردجقأسندأنماك
تدمهعنالشراذلبنحتئارألغداةهعفموتيال

منبهرمةالصفوفيشقحتىغنارءااأجئموالث
6قةسقيمأتشنيألخطوززقرخزؤتألتئممابرح
01هأالىيهنريصريعآذوألضخيرجوغتوئتحتى

امالقوأرحالمنمنالبيتالناوزنتماموهوىرامنيامعنىعرأىمن11
اطةكثإراىاشب3الجراخمناقاطواالدمبرخاسقكاناخنافهواانجارا

ثه3قهمهاعلىأصبرشلوهذاالقلوبوالمرادراصداوالجازيمواالصوات

االشدمأوىوالعرخذوفإتجدانجراالمدفاالسدهمكانمااىاالصدكانما
ينماعرفيدبااليماكفيبهبلمةالظوالمرادوالغبارالظيةعلىيطلقاهتموا
نغااميموالمعنىءشيىعلىصبظالمهيغلبالذىلباوفومهنفهبشبهو

الشراكعنالقدمزلىواالصلقلبفيكالشريخلحقالتيمبنيكل
الجارعنالدفاعبحسنيمدحهمانهوالمعنىبعديلبسهاالالنهلموةمئلوهذا

لحذفقاهاعنالعبناىالقاةواليخيم5يموتحتىونهبسلهالنهمواعنهوالمحاماة
قهامليزقدابفدمبلالتاهعناليجنفارصهمانإشوافعملافعلاووصلالجارتخفيف
اىاظعاوزرقنيالفبدصنويننبوناىنيعنزاآوكرمهالعزفنفسهالعبفوت

يأالتثيئ7هتفوإ4علىالرماحكلوانماجلمنبهرهنبهحئثمفئليم
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امةجؤلمألرياحغلةقيذبطليثإهناكثرعوكئم
ذااثفيامدوىابةنشكحمعمإنوقال

ألمفوماجيأنوصشغتزلهاحنرت7اوفدألهيئئهباأجرنانجق

3ئخرمااانمطيزجونجيعفأضبخواألمثثالشقلهمقركا
4أشتهادمابذةمحابئناجضففرصلنافلمأدؤا

عندماالئاثبخدئةكأنحميرمقاولمنفيألفنادزن
6وعلقماصابايمخقامطاعثاطغذاقمنفواهاءامر

المفولمرضعممدروضعافلحيرواجيويمقانهزتانالىالحالةجمهذهرازما
نركناوكثيرايقرلآكنامنالمفعولةعلىنصبمموضع1القربالئمط
اقوبمامضركالىهناكبؤلهواشارممرعرنوهماالبطالمنركةافىلمكفط

تزجمطتجلهالحيمنبدلبا3االذنيحاوزشمةالذيالشعروممطلمةلحبمواالمما
لهاحاوةلمالفهذجورارنافياادخإإكأواالمثقفةاحالىوقاياالمؤاوقي

والعربالعثمالجانىايالعثمالشقأل13هاحبالىحمرلهااتتوفدعنهاالدةع

افو3شقاالنهزامفيلهمخإلخاالبتاومعنىاشؤنمعنالعثمالكضايةتجعل
ضزومشرإكيقالأقطعالشدواواظزمحسريمطاياهميوترنافاصبصدجاليه

ترثعايامرتهاوتنديسحابةكانهالذيجيشناايقاسحا11هقطوجايا
كالمددفببهموبطشناعليهمصلناقاااللفيمناافرإكألماواوساصها
تهيرمقاولنقيالمنهالسفككثرةطرائقهادمنندىسحابةنهكاهلذيجيثمنا

حقبالعميعفاثدروهاىتمالبوقيلبناالخودهوالعندمهدوكهممنبمأي
كؤابفثبحبرميمبربربللمبعصلرالعاب16بدمهمضعرجماصانميتركو



3تةكا

ابصاذلثؤوتاله

11إلوحميرايوملعيمفدالسوائمحيافدالتمنواني
3قكؤثراحتىمؤتأثارأخوقدهملعدوجمارهغلئهجواأنأبزا
31فعقطراءهوحتينمدبتدزونهأاشيافءألقؤمفيلضوتمؤا

ثتعفرايمىألمميدقطألوالرخماالشمنركافصأئميثوكا
ادنةءاعبدنثوربنياخدشارزتبنهلأللذلثفيوقال

دألذورتملوبهاكنثتالتتتاءاصأوبأليذا

ذوافهابعدتمجانهاحقذاقهامنافواهووةمناصمصارتءوالمهظلاك

1يطانرنالشديدبأساولىكوخهمعنبهايةماوهذاوعلقآصابم
شكيرمافدلمانإئاالن4عاتالماثاشهلفدالثرطمداوابافدلمان

3يروكباحهلىيومءإلماصتهنضهمكانلماافدبهمفانيترفعا

يخلةكبايجيرانهمينيخلموااناشنعراقولىتر3ايوتالوثرارإاالنقع
الىنقعالاضافوانمابالجواقفحتىالموتغبارصعاروقدحميرهاعرابينو

داءلطسقطايصىحقالملثعاونحوايالملكلتالة3يآلكوالموت

وضربؤيافباالسابخدووقالاختصاركائهمالصوفيجانبيهايفطر
يزاضعالانهبنفسهاالسدعبيمنباخوفداالنفالمرنم4سقطحق

النرامبءالفاوالعفربفغلهالمعفرهويكونحتىيدالمينالواليخرهميدالكل

لثمعنىفيثموالنالولقهومرفاهثناعهفيالميثمثليقولكونوا
ممووفهمينهموضعهنااليعداد5لطءوالصدقظالىتهقواليمثلهثيملبا



ك9ء

اعسيزبهايومتمئنموكاتألتقينالمأحمبرمحانت

ميصنعهانصعيرسالقؤعاوجناببف4القبعاوأيقنت
3دزوزساريةصوبليهمفدرتجخةيىوبلصادتاء

ثألذكورأنمهحدتحبهمفطقطهاشاعاتحئتواو

احوائعثحماحضرارئاجزوقال

جمثيمثألقنتينيأعلىعديثفيءجاحينممرربه4اهفلمتانيا
النذوربهااالوتاروحلوادركوانالمجمهذاوحيرفبيلةكبالفتلمايقول

بعدتافيلماابوبماالوتارالدراكهمبهاأفينالحاعناالفسامسقطتاي
اميوجناب3شمكايهمكانالزيمةاايبرةالىالنهلكىايخفيراتغ1

فيالمليهوتبمروانماالتيمبنوايتاخرايرإخصباواارادببنيبطون
ةالمظةالمد3معناهفيكاملايالنمارمنيراارادنهالنصرهتعظبم

كاالدروالمهرةوالدروراكظلياؤتأتيالنياصحابةايةوالسارالمطرنزولاصوبوا
منوقربهامهـايبهاهظلةسحابةوبلبكفوجرربمطرالجيشابةساتت

عغارالقطقط4درتفاعلدرورساردرالخاياعليهمفصصاالرض

راالاولهزواايقولالسحابمنبالقطقطأمهماابافذةانجلاشبهالبرد

ذامااذاكانذكرسيفيقالالذكورالمنهدةيمتعرءايتكبهمبثواول
دواواشعبقوهاخهموخصواواسروهمفقيلوهميخعفظهرتتيمحميرجمتثم
فيواعابنيمبنيءأسرافاستفذءصضعافريعبناالضبعاكزاحتىخربن6

وبساالثرأفبعضمشرتاسيجلالتننان5ثدبدةيةنحميروكل



ك59أل

1طومخلىليمبماوافرعيقيحمهتانيالمأتمؤإا
مقريثثاتبألهافىمدءوألدهريخيغأحذقويثدؤ

3تنوبإته111ماذااكرامم2فاأتاني01حقاتلمطنفاء

ثرطيبثللسائليفأورقليهمءوألغىهئدبلهقيز

ركولنننجأار3دبوإفيقيادوصبهمداصعثذئوئهئم11
وتيماثأخنالقهملياتصفىميبةقرمأخألقاذازنقت

اكرهتكنهثثاطنجبتصصىالصالجتنهوروالشواهقبهفى

رتاظقاى4مةممتتصاىااحمامت71دصناملهفيقرىبماثيردهنو

الذياالولءفىفالمومصيببىخالطهـوافرعظتةاناتىحينوتغافلتلمحأهـ
هنوافزعيروىوالفرعدفطاألعومعنىصدفهالذياالفيوالمصببكذبه
احدتأ2لفظابهساحفيوالمصيبءالخطافزعاياظوفوهوالفزع

الدهرقربالموحااىقوببباطادثاتوعهدهمبحوادثاصابهمايفيهالدهر

ايكرامبربصبرونفانهممعناالنكرامفانصمحوابهحقابكفان13جوأدة
عليهمونقدرمتمدفانكإئاالنعبادكفاخمهممتعنىانإتعالىلهفيومثله

ايرقالنلفدىبهمخرهئلهذاورقلهوغيهممظغرايالغنىمبدي

كوسفول5المناخضروبمنؤلبهقلثممالننماالليالمالعيشبه
ييواالياالسيماذامتعسراتراالجانبسهلمنهممنكانفيوالمهمنعولطعنى
بقولرتايرنفتاذا6قيخفألبهإكبئياالصبحقمعئرفشهم

ايلهاتصفالهطاخألقفانقغيرتالناساخالقالمعائباذاعرت
بثعاضةوطالقةازدادوابالدهرامحابازدادواكاما



ثهـ69

1يمثفياخرينفيأتىذامااءفاةبمضلمنههميغمرواومن

يافماااوفال

آأتراباديةرجمالفأبلمجتةالخضارةتنهنمن

3حساناوافراساشأنآفيفأتخاشاربطؤمن

لمحمثب3واجئرزهنلعلىأغرناذاوغن لمكااد

أحاحاننأاصةوصولاعلىاضبأبأمنابرفرن

اأضاناإالدصلهااذاااءرعدواءخيا

المفثولانكأوالمبففليغمروهنوايبفحلهمبغروان8و11

اهليمنمنايرهظاطيمنمن3الكساشغيركإلكانفياتياذافهم

تفىوفىرجالفايالحصررجالتابرنءيؤلفالمظفلحلىالحشاره
والمراددوالهلاهـمنخايموانمنناساايئوالمالرجالماحشالتاذا

اطرربطمنيقولعلوبخانفوسانسابزيمايسلقنا3ااتمدحا
لمزلةااكففىالخيلايتص14اخروااربابفانااخعيمانوواشناها

اذاوجوابتهبينماوصنهبعاجهـنتسرايزهنواصيهوناوابهاارإ

ضهعلىيشملىالخبابأهخبركنوالجلةاغرنوهوبعدهلتالاوهـ
سبيمونونالذينلمولاطواابأفااسلثفلىوصيلوصوصبف

االبابهداعرزاذاحىاضيمبرونالارةالهالعيادماخهميقولياحدنبم
ايحاناحانمنانهبعدبالبيتكأالمهذلكتمزاهاالاالفاربعليعطفوا
كأنهقبلهماعليهدلمضربفعلبمرمتعلئعلى6هالمثفقدبعزوناهالثمن



ك79

المعنىعرجاألوفال

إإؤخعألمأدريوهانأوئمنجعالنهالمهذماارت
اآاتفزغعةوأئوردساحويوهاأقةوردأأهنحأنعلىنموئم

3ةخمأةسهاراش3افواأبتسلةهئثحاسراقاهتذا
اتاخاصشتبمائجفييجزتإكهـإهيهـممرابألبامايهإوقث

تاباالثتمرذتارعبنخمودتالدشاجمروقال

ثعالبهنىفايةهض

ااواالأأهاىهـاذشان51بدجمهرهاإفؤاذأعاصأعساصة

اإأتالحوافرفق5رس5طارشاءجمايخماإاكأباألكإفأزي
يإدوماخاالئمةنحياالحالمرضحفيتيوملمةحه1غرناحهرعلىواجاماق
تااتناإصةاكالمقحة3الالوصدامقضىهايادشاويريدوجعمعا

تويوماةاقاجنإارردفرصيايتاريفيلييبتهيقولفرسهادموالىردلجن
اىالفزادبفىتابريفيجادهىاضمعلة3افرعاساكةاورخنلام

ميرا4افرعاساعةاالطابانوهذاتهالدهـساراعلىالفاعباطائره

كشبماينيصيهزقتالىاخارةوهناالثاللجرىشنلسراقراناوفيئاهاي

باللإلتاياهايارينهاصخيمابسبىيسرني01منهارىاياصغ
االخمارعدالبيتكدرجلطبيةة8اباصثعاقايادالفوعاقزهيخرهعلى

يهالثايكحياعاش6تزالانمافقالسهنةخاالىمانقلثمخنها
لألأ
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1المعروالبرماوالتآغهريدجمكالجرافالاهلكمتثواأل
3أألبطاال4ويةأنجزيللىمثلةألهلكخعخاواسنبنلى

3عاالألفصيلطوال4عاربالفوحةاتكونالخديربأدقيخر

العنبريرميضبنرشيدوقال

ثإلزامدعليقاسيهاباتتميمهندوأئثياهابالوا
خطملسواقايئأإفهاقدانقدمخفانألساقينضدلح

كدةمؤوالالماباكالالمعنىالنالبجهابخنوأبعوتحضيفىبعثابالكال

الذيوالبرمانضعيفالض1موصدبوكاالوالنقدبرذوفلروالألضافة

ودكنالفرفيافومامعينظالالذيالميسروالمزالفياقوهاخيدخلال
الراداواالرجالتخيرالىببعثهاانإوعاةهذهفيقصدليمناحنةشظ

مبتداثلهوالصهرالخن3يقاربهاويماثلهبمنتظفرالانهافعلمهومثلياطل
يخر3مثلهيجوزنصبوللمخئنعتنصبموضعفيوالجملةخبرلهبعدوما

ويحلمااللماكهمملوكايكونبانخإقيكونالاىلفينالجديرصفة

تيكانالالسهاهوكلباالزالمواحدارلم4المالحلالالعيالمحلمنهالفميل

ديهحمىغألميوقعهاالناؤبهفبعافيباتاىبهاعتقسهونيالجاهليةأمل
مرجاىالقدمخفاقممتلعهمااىالساقيندج5قدحخفنفكائهاظلئئ
جمعوافياكعرالحطمالمجازواصلعلىلللالفعلجعلالليللفهاقداعلطه
الىعاةءربوعائفهووفقالالسوقعنيفالقؤتناسبرحلالساقمذهاللتل

جزاريبماسمتلدثوالعيهميالسنعددمكترىادراممطانوذكالجزاررفقوال
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1وضحنمظينرضرارضوالغنموالإبلبرايرليش
مإرماؤدتيودكايلقنيشا

رهخفدموقدلتتىبتافيحيناطارثيعابةبنجعفروقال

آحاصاضيئأنعذئباااذالبيومبعداباليالالا
تثاوياأالدهربزخالءدمراقتالعهوصنلحمبثتركمث

ءتألقياالانوخبزهتلهننعبهافاائنارصاتأتيتماإذا
ببواكياشروراوتيفيلثسمئفازإنبينغفثيءفلوودوة

خراوقالي

7مركبوابيماكلعاوانعليةبقيةفىخألمرلرفمالعصري

االرضتيقيهاللحمعإيوضعءشياوضم11بعدالينيفسؤماله
المادذاتارمدكتلماثكايبنييحارمناىارماودتحميوباقيخامن2

اطهعذابمنيتاذابالموتاباليالاىالموتواطامواد13لمبم3
اوادىبطنالىالسيلفيهانجرمرتفعةارضوتلعةجمعالالعءتعالى
رزاليالاقصدامائهومسايلاواديهذابجانيآبهتيقولمقيمااىوئاويا
النوقمنالملوصا6بموقيانجرهنايلههـقفانعني5الدهركلباقذكز
معناهنيبواكياوتبممسربرراشضحكوفالئصبضمنينقلصوالجعللثابة
األيهأوليوهـبماهالمشيودفبابمنهذاوفيلالعدتئطشاموانيا

ابهبؤواتطهافاهاحسنالربلربفعلاطينهجمنىضالفىملبت



أل001

ء1ضربملضبركوإيلجزكاشذاغنىإنثمىأألمنمئبانب
مشوطيبخابيماعلفمنبهلمنهمتلثوأقؤمفياذاكف

اطافياهربناإلرجوقال

3هناتجواررأيناجأناغيزبألمحيعبم
ءشاتوهنيفززشامنأناكرلف2أفى صيولعم

سماتااإلىخبتبينهقيئوأضحىأمىقدألغذرفإن

6ألشئتاتلالمرقؤمياأالإمءحزبقؤشاتركنا

عتالفيبقيةخيربقولهمتعلقاالبعداىاالقصىالجانبمنأاصبةعراكب

اوردالذىبخرتويهدوهوااللناتمجرىيجرىجربثييخبركوأاالول

وتوكمرانقتهمطلبعلىوبعثباالجانباالغترارمنتحذيريخهاامدا3
منهمأستعدافرمفياذاكنتيروىويهمالحصولبدعلبهماظألف

باطىفنم3االمحالنهذاعلتمماأنيهواضهوىالوانتاى
فارقمسهربنالبرجكانهنقطعاالستتاهـهذاراينااناغيروسخريةتهكم
االمورالناتوالهمذاماففارفهمبحمدصارهمنمركوجمافىالممرائافومه
بنبنمنلدقراتعنبهويمطالعمرفيااليسنعملوالهنةخالجنكر
رزئنافنولبناتومنببنمناناسارزئنافالتمصلكانههذابناتومن

هذألببنبفياخدرمفعمايقوللكلبانماوالمساتخبت5محذوف

الةالاوقثانعاليعانوانحىامىوفائدةآخرهادرهمدراولفياى
فلثمناتفدبايقرلالشتتادالمراىبةمصدرومفتاثواتعحب



بما01

وألتباتقامةأنيدارجهاحضونمناأليافوأخرجنا

3ائمماتحتيقومناابخيوبمإيقافياليجغنرفن
الخصبربلتىهووقال

3ائناجبوالدناعاألكريابعهارهماابئتؤمياأثشصال
ص7صددصص

اخابكاحضورنوعزأدةمدروةمساابرصالاومن

هءابالمحاجلمءوئماقيشتوبغضرامالئئوثثهـم
اجماهةايومفياسدنينخراوفال

مدذوصنعلغهماخذثماولعااالبتاتفةاقيااللربرمنذفاموفار
أناامىاخلافيالمايافومفقالالجهمجةوتظهرالحاخهمكانيمن

وفتكنواناألمنايهامرهنالبماالنساوصفااليافيواخرجنا1
اراحدالماهواالرجالمنلهماحازالالذبنوااليافيبعولذواتاالخراج

دالدناتركنابالىدهلناصانفقانمحماالماتالىاىالماتحق3ايممنهما
يعئلمالثىاذاكرهاالنسان3جاتابقيمابهاواتمايناذوعلىلمالفاظ

خحالناناالتياكرالنوةاناالقهلوكارهاااليهماالاوهه
المثلبهبضربوالىنداكندهنمشتقوالمزندونالممددةبةالمزرو2أهوهث11

ءغناالكغيبتهمحضورهماىكالفائبحمفررهمالمفللابخلوالمزندالقلةفي
انابقيمحقهنوكلنالنوجدالالثترةبالغاثوالمرادلمزندونعفةمحندهمس

5وحصيدافائمهنهاتعالىقولهومعلهباالولفىالكنهمزدونوهنهميقول
هوالردىالمجبدحبلهفييحهعالحاطبوهنإكذلكهنامنجمعتتجئشاىما



201أل

إمشفقحيقلئثمقمتيلماماكانكفاخودراهحيقلنفمهى4قوا

انئتأدفغارضاهلذاممايةتنجلىئمتنظريحتىامخاك
3ألعةتحرناصذقينقموانكذبتضمدسبيلألتاليمعكوفي

أثالمعوقبقؤلينحولمكرزناعينهبرواائدهكرسيفطفالذاا
رجماتاىهلىوقال

ؤتجاشااةقنأكانمناياذونأيرؤنفإنهمزكزالأزيلثفل
ومثايصلئشأالهرتعفيضةفعرأبواوانبانضعقاوضعواحرنفق

الالجزفخطائلىتادلمفشبوزىأثتيانوانلمحزبأاوارنجوان

خو3والمرتاحللمذعوربقال1انىحبلهفيتوتبماورإسواياارطبوا

لنفيرافابابنمشنقجمنقيتشةلماالنعاهفرخلاراهوالةوهورأئه
الصبروفتانهةىفاعطبئاالشغاقوتهذاىمفاهخالةوتتخالىلماى

مثلوالتألقالجيقهنابهوالمرأدخاباوالعارضاجءواوابةالةيةالعا31
فيثبتهنالقتافيذلكالىالصبرالنضهنطلبوانماةاالسلللمعان

امممالياكا3اليهامةيومكانهذاحقهااعطاهافقدالحالانكشافالىالجرب

اتقاقالبؤلاطكةثثرهولةافيارترةاا1هنبالاىنحفلزالتاخ
نصببانبداالأيناايصلونالانهميعلمونايايااكبرونفانهمنقيوال

قادرعليهلهمطبقايكذاعرضةفالنيقال6االينةايبايملونالاونهم

الحربا27هثلكاومئلطالحربفعدةابواوانافاعالمواانالبيتوهعنى



عة301

ايضرطبنموسوقال

1فابخراهمنباستهوألىرايفيتضقأألعنبريةكرأبناذذاا
أألباعر39تممنتطيعماالالثقلشتوؤكلفيحمأالنهالالن

اايفهالوة

3ونهادوأنهؤثحئائمؤتوبايئمرثقتيحقحميثفبأيانىألم
طئوكاكتءساحينئنيأطتوبمثلهاالضادبنضىوجمذتة
احقهاالفيجءاعرىنجفسربهألنمقيالهالخيئأوا

مااوفال

نهيبعىوعظمالحطجهرهامنواطزلخرىابعدمرهفيهانرلالتيممطانالى

اخزلميراكطذيضقلمحاامهيةوالعنبرجمابربنمومىخاالهماريةامفاابنا1

بهراذاالمعنىواالدبارالتوليلقبيحاالفمتذكروفيجزااالستباصبهوالثط
اليبتومعنىالجدبالشتوه3اساجلهمنعلبعبنيلمئيابامنإنالرجهذان
المغارماعباهمنويحمالنهإللننجزلةخهمابمواالنئفاعاالصتهارفياخهما

الرجلعلىيجبماالحمقة3االبلحملهتسنطعلميوزنأنهماوالمناخواثقال

والموايصحيرهعنىفيوبموندونهارفعاالحسندونهاوالموتيحهيهان
منيرتكبهماجنبفيءشياععهلالمشيرىبمونهيتهدحاظطةيرهذهصغ

صلىنفيةثريفةالنهاثملهااليحادءالحقيقةحمابةفيواالهرالأالخطار

بخرصالتقيجرياكارياستفهامخيرمالومازهالثذالهعاجهلىبزنفي



01

موضئعاولخماحاديعآاتركناقلئمأأليروئذئمذهبتم

2إألتخضعاالئاسفيزاصبموماورفعةمهنانإألزادنيفها
3ؤفعاألخؤفمنضبتفيقياءوالريمبرفلوالجنينفرتفما

الوافيجمابريثحروفال

4ياالهواىنوامؤلىااخهواكينينأنصفتنيمالزك
كألدياوهرتأحشائيلمحرلىلطفنهفزكأأنمولىإذاطلم

حريثبنثالبوقال

اشكمناخرهاالىذهبتماإالذممنصابيصونالمالفيخيرالمعناه
المقطغايالموضعفيمكاللحميفعلونواليقوينقوهاكناةوفلتماالميرالىجأتما

ارنناعاالقرلميزدفيلميقولالنذللالخضع3واخذهبتناولهاالطاعئتعلق
الياس4إابسكناللعشإرتيصدعالهنالنتذلالاالالناسفييزكمولممحل

مرادهعايهإذرإذامبردوفلامرهضعفاذاجظقرتاليق3البعداهـ

ثألثالبيتهذأاثهلىفدوانهزماعاراذاوفعااظوفمنطيرهوأصبث
وامكلهاالثقيلةنهفقهنانايالهوىوانءالعدووجهفيلثباتامثلةجملكها

ثيمونبانالرضاعلىعرضتينإمفةااعطنتنيهايقولالشأتضمير
بينوةفاخليمراليخهوىلييكونالوانلهتنتقمحثىموالكحهوي
كناةوهذانبحتاىصوهرتاقلقنياكطاحثائيكرك5اعدائه

ينكرورواامحابهوتجمعلهحالسفيوتدجمهلالنتقامخهيئهعص
لموايهنعصبهبنبهنبةياناقيبهذاارادلاطبهذهمرااذاام



ك501

1ألمذبذبلفبريدشهرمسيرهوددرنهاألمهئلسببلألئميخال

3ومرخثونهلبتأهيلفردثومرخباوصهألفال7الةفمفث
3ربربهيلةوالدميةوالكظبيةتكوننالهافيئاذ

2آطيبعلىكلبومنكماالألخسربهلهعلىضهأزادتول
أقربأذأنماألقصىألمنزلئبازليوألالدهسيركبفيوابئ

لهذخناليستقروالمعنيالالذيوالمذبذبالمركوبةالدابةهنايدالبر1
اايخالايلهفقلت3المسرعيدللبرربرهبينهاوثيىوزارنيةالمرا

مايكوتوترجبوتسهبدياطبنافردتيقولاناجبامننص
3االخبارنايبعضهوفيفظايةبحبعفهفيالالنهكواحداسلوبعلى

هناكريمةلةاهفاالمنقوشةالمورةهيوالدمبةاصاذثهبااعوذايااللهمعاذ
تةاظعديقتثلتكوناننفيا8انهوالمعنىالبقرمناقطغاوالربربءثيكل
دوثعندهاالشياههدهبلالوحثىبقرمنيمةالكراوالمنثوشةالعورةاو

علىكلصنهايزيدأنهائئروافىاكعلىشصوبكاالنافيعديقمه

طيبهاهنيدتزكذلكحهاسوىنقمعةوتدخلهاالالحنالنهالعحن

منإفرفيهالذىنيمانمعنااغيريمنوان5اطيبطيبكلكل

وثعظبميبئقرفجهمابلحقنيلماذاالمتازلدالفنهانزلالذيوموضهطالبالد
بهرباالمنظز7وباحدهفاكتفىوالمجربالمنزليؤلانالواجبوكان

لمحهـءيرالانهعلىدبلالكالمهذاالسبروفيبعداالاليمونالزولالن
وبخدهبشرفييفضيبمااالمنعرفانه



601أل

1ألعحببءأبتغاوإلدينيخلالقيببائيريرمآقرنثنواءثولهمم
موبنصيدينيذاكميطويمنعنيتجارهثيرقومويعتئه
3حدهنكثعلىوفدكااوعبسظةءإسابعدبزيددعاني

ثوغيبخاذلينضضريمموىئحلهاالئشيرةأنعلعاوقد

5بي7اثاحقاةعنضهيكماكانوالميقةألمحايأاسطصالة

المريظارياحمماالمضلموقال

6ودعااءألهقاذءفوباأنوثنجخةرسالةأسأعنيمبئغات
7اأثألمحقتعطلنمابئوأغضبووساداوضعةضتيسأكفه

تنصييبباخبجلتوقرتوانلستقولوالنميبالحظالخاإق1
ذاكمنيمنعني3رهاجانألىللتجبطلبماعثيرتيمنفيموفاوفيمهـ
نحارهالناسمنركلىتمنتوالفمنهتبراكهابعندويقولبهارتمناى

انجبارراهمنسءايظنهءسامادبه3دثرر4فيدنيإزدواناكةرا
افيبا4الالكاعلىاشرفاناوفدصاإضرضيديكبىيزدعافيوالمعنىالنبهة

شاهدينحمفرمنالماذاعيرخهـماكلانقبنبياشغاثامولئبكجمع
هبماذاالصضاثةلداعيةالفرورةعلىالكالمجمهذاوتددلاليحفرئبوئينصرال

يحميهابواكانالقيلةهذعهيبمونهصتهدحيحميهانالرجلكلهاعبقةالحقغ
فيوعلةولبههالقاالمرادفعلوالجىالقياممناعرضاان6ابائهثرفتجركانهوا

ساكفك7رجلاممجيهوابوهرموسناناودعاهالحقالمرادخذابلملكل



دأل7ر

1جوعانأةضاورأبناتوفيههصاحفيايتئاسثألردتممغ
2معايرنايزمهممنممنابنيوابائبئوشفأألبئوتلفةا

المريحمامبنينفوقال

3شهقداشنئقدالتفاقذئمإلبهئمذنياناليالغفقفث
ثمماعففدىحابأليمينوئرلىهنهئمالوالدةهواليمئزلى

اتجعابالحقمطانواغفبطهامريساكفيكايووساوضعهبضي
علىوالمعنىاتجعاالحقيضبأانواغضبحيحواتصحيفوهرىرفىهكذا
اتجعلهفبةانلوطقكواغغباحملثبوالهإهريهاكمكهذا

الرماحوفمانوالمعنىأضفادعاهناابالموادالماهبناتواخالراتالرديا1

بالبيرتتلببي31رجأئةويالمابناتوتءمثلصوتلهالمطاعدعندفجهم

يهمنحهانعلنناصبممابنيلثايعنابنيفاصبعوابيوتنااتجعلوتاي

قديفبان3عليدعاهونتقدميالتومالكمبينمعترفةتفاقدتمجملة3
ناكوالفدمةاااياالفداهوضعوضعلقدمبمعنىهحدرقدموالمقدمبعفابعضهم

المورإطاقاالخرسدرمرضعاحدهماهصدروضعجمازالمعنىواتفقااذا

سهمامالذينممبنيالىالمواليفعممايتاهذافيوالثاعرمانكثيزعلى
مماابذيوصلعزبعزكالكانضمهنووحليفوالىاكالدةمولى

الذتتداكواتاليومعنىأالنفمامعندلهبقممالنهنإيمامولى
الممرعلىحبىذوهنهذكلإصؤواالحالفءووالالنسببوالهـيخثسبون

ايوتامرالبنشلالمباخرححابىاخرجقدمنارعإالحالمتمممم
ثمووعاحبلبنصاحب



كهـ01ه

نجعااصارخاغيرأألكفثضارعونبيقىقىهلتبئنوفلت

ىالشأذكلسنتنربحثئألمخمن
ممسوماضارجياابئأيخلث

3وأكرمايكسوأجاداذانصمضركساهغننيانيخث
ثمامةدإودنممبئطرداواأظصتهانئوبمنرىصفاتم
ىطلماذمكوممبيوهاديهاندونهجلقدألممبزيناراوأخا

6اوكفايقطعقبأشيافحااتجيعةإءاصبزأوكانجمرنا

وااللمجمتغيثاارخاواهوضعاالكفنهـيعبيلبنيهاضارج1
ماغيرثممستبالموضعينهذينبينترىهلتاملكأوافىيفمحالالذي
تمخارجيلذليسايموابوابرزاذاللفرسنيقرم6ااالسل5أكانوا13
الذيومواوالجاعةاللطانحالفهناظارحييجعالناالسالمفيارواص

محرفايرافقوقحرظمءلوكاهرخرق31إبهايرفالهةاىعيةل

بالثامموضعيبصموتجلهإبيتانيكاهالهفصموالشرفالصفائح
ذلكازوانمافاسدسابقرلهمانعادهتجروالحدادوهرفينجمعنوالقم

اسكلوةانلبستلبسوالدرعإدرعابةلىوفتالسيوفالنوصن

اليوكاتواناياليومالىبعودنءععمايطنوان1هالثيابمن
فيبهنطقراهنيوهواارنالكواكبارالهملمن5مأخوذكبذاكوايوما
الطببعةالجية6الخطجاوعظمالسشدةثبذتبريدلاالالدهر

دءالسامنالموارموضعوالمععم



901أل

1وأظفماأعقنراوئميهاعليناأعرةاليرمنهاهائفاث
محزماانأألمرأثذىيمممذبالىفيباليشألؤدتراءولمأ

3سفئهأأنعؤتخشةنوالعرتقبذئةايخاهئمتافلسث

دارةبنوقال

تمسبقالنرعوانأككزعليكحادياليتكنإنابيألزيا
درقأألباأللمناركابوجدأعداوقيالألرتجدأعزولنيإ

حزنتمابشاهةوزاال

آخذالهانصرهاعنوفىاخاهاولقيلحنندفبغضبتواقد

لهجعلىحلالهيالحزمجعلىاحرماكان3سالراوجماإمةجمعالهاه1
كوبعنيرتدعوناليتهمرالماتالومعنىاالمرعزمفاذاتعالىفولهفيالعزم
عابهماالبقاوتركشفتهمبممنهعهمزماجمعنماالىفحدتساال
الموتمنخوفابااالفيبمرتقلمعتايوالمرتقيهابمشتراكطالحياةبمبناع3

الذئمةالعيثةهنائرعندناالجميلةاالحدوةمنبععقبهاماعلىالحنةالميتةبل

الثعلبروغازلممنفىخواناعطفايعليكاعكر4إةالديمنبخالطهاماكل
االبلالحادمجننبممنينكميمونحتىفيتخلنتانوالمعنىاظدلوهو

يسارعليهاالتياالبلبا5تفننيمنيباهارتقدهتنيوانعليكعطفت

االبليببمنهامايصيبهمونزخهمليعراوتهمانوالمعنيلنظهامنلهاالواحد

نزأربنضبنياساأةاليلطلتبتخظ6االزرقالذباباذىمن



اكاأل

1فاأهثااماأفثاجقولديفنعنها6اعراضهاعندافعحث

3أغقائهاشرهاأنقصافىإفثللغداانقصائدأئمأمزوإلإئي
3شغايااءوأنقناوألهعثريخةجمنهنملمجالغوانبنوأفئقنري

بهإتمائصاوعيماقنااعذأنوكأفيلمرةمعرونامازال
دفاوقتاوفتلهاأنملوكأيسرلناخزفاعادكاتعفدمن

سثيةناةارعاوقال

6فممنوزابغضةفيهازرابيبينناووذاتاومونحن

لمافطرعنوفشخندفمضرغضبلشليوالمعنىمفرمنعيالنيخسصوفيس

االامافيولدي1رهماالهالبماوصفهمالنهاالعذاقالوانمانصارهامعاونتها

غنكلجمعاالغفال3اليصرةهذامثالالقبائلهذهامالنيولديايألهاا
بهنشتهرشيئافصائديفياجعلافيوالمعتىالعالمةمنالياظوهوأخينابضم

الموسوممخعلوتيوماالشعراهواماعلالمتهاايبسمتهاالناقةنعرفونعرف

الحرب3اقدماهااليذبمابخالفدوحالىإعمافيةةفيذكرماالشعرمن
واالئعالالرماحوالقناالسيوفوالمشريخةمرةبعدمرةفيهاقونلالنيانايص

علهمناللاشعالماذواتوالقناالمثرفيةايفافذفعلىوهوآاالضرا

كيعلانهالماكاهوعلبهمقالوانمااوآلشاهاذاانهلهمنالواالئانصفااذا
مذلقتهاموضعوضعثوانمامذبمعقهنامنعادعهدمن15عليهمواجماذ

نسبناةخالععلىايللننافاتىعل6الجربابفيوكثؤنمرفهاويمنها
اثهراآلفوجعلكللهافائمقطوعننالفرصتالفصحاآومىكألوفرانجنا



111ا

امتشاخمعنعيبهوفيهيدعةشاعباطإنألغمئيونحنأكصذ

3عاطمنتوالبجاعئىضيةدالقئابرلستنابينكنى
المرنيعلمفةنلعةوقال

آأفججدألضبارمةأعتةألبعداممبابنواأواسأتناهوا

ءودألوزطباذقاصياءينالطحتىاخاذفاعإيفولستم
ودأذمعشرجنمملسافينيهثاوضعثهنوأبغض

6شهودمارجالكأغئابدلجتيجاراتبمسائلولسث

محماالقدحالعس1والطنافعىالبسعلوالىرابيالفعادفرابيمنئرهاقدما

ةكناالكلوهذاالمتبافناكفاوتوالمتشاخساالقداحصلحءهناوالشاهـ

يئبهوبالرغبيتاثء2بوجهءايقبلرنزليينهمالضعاداستحكامعن
3إبيمالقدئقطعوجلعزقولهومثلهاالساهبابالىفنقلهظرفانالذي

وهودةايذواكجيدضبارمةاالمدىيىوءاالعداعلىءالجرلىالضباؤة

اعتابالمجازاةسوانمابيفعلايئجازايلجنهءاهلسيوبفرلاقرةواالبأس
صاحبهمنالتبىاايرجليستديشرهاستدممطنهفعليهجنيلماالنه

اىالنناعفاعلينلستمشالمعرواءاانتفيبهتملهذائليالحتىء
وضعت5منتهاهاالمردخالشرويعمكمحتىمنماكرمهممامنناهبنلتم
معهشرالىفيهالنيوضعتمنوابنضوئقديروتأخيرئديمهنالسافيفتهالى
ايلزمالذينمعمثريالمجرانالىاالشياهابغضوافىاداخاياذودعنم

الفهجارافى3االبفولالشةعننابةهذاكبإئلتول6عنهمالدفاع



أل211

1ألؤرودكربرألفيرصدورصجماريبإتعنبصادرولسث

مريد8اورلبتهالعئها2ايىسوأنودعاتلذيهفقوال
ياالزالمحهعدبنمحمدوقال

3اثبناسذأبراةمنبلغتنيوانعلبشفايمهثيالعمأبنأذخال
تاركاواجغأاببيؤمازجعهانوبهذوأئسىيهوااءوللكن

قاطغفعلوإنلمجألقرذئاواصنيعةووسلذوحسنذمة
حراوقال

قدحمممدواافضلافلأإسافبنينمالةغيزفيفاونيالخابئ

الثعرفقمافيجاوهذارجاكنصهاالضلورجالكالكالمعناصونهن
تدعوونفسهعاجهالماالىبهويعئربانهواتغيرواحمارادحمشالعير11

الىعتدعوكاريبضهافىندصنيونفيجاريببتعناهدرالئوالمهنها
وحركتاودععليهبعلقونالنهماطفلااودعاتبذيالمراد3دورالىالماه
حرتالثمفا3امهرببةايمضافحذفعلىاريدببثهورللضرورهالدال

جانبمنعاىومشيليمهاجراعنيانحرفاذاوالمعنىالدواوالجناعهـافي

اواسيهكنعنهالدواممببلغتنيواناستنحاشهاتموالانفرهاللمطالموانسة
نفنكعيقولالىاداةالمناواةأهوميمماليفاقأعههدنفاسوهاجعلهأي

كيرالئمهمفافي6نفاطوانكانوابكاقارتاويانممتساسالذلوصومالفعل
بحسدجرتالعادةحبثوعلومالهمةئبدمنحازماكليلوآحواسدالانهمعنا
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جى

إيجذبماغيظاكثرنااوهاتجهعمومامابيولئمليفداه
مأردوالهنهاصدراقيأرروهيهالصهدفييجدوفيأئذيأنا

خراوقال

3جانيهاألمحزببنايصنلىوليشأصغرهأألصلفيببندوهألشر
تفتعنجهاالمحزبىأباتدنرألىححألكارهونكمافيهايخقألهزب

تلقاضيهاتكروهألدموقطرةطالبماألدبنئقضيرأيئكإني
ةلمالقيهاضافسذاهضلأنهبدالهاياصونفعوداالألرترى

لمجصيالهقراوشنيم8وقال

الغكمدهاطاالكثرهمكأنااحصةوماتاؤلهدحااللالخاوانلالغضاهل
ومعنيضداررودءالماعنخالرالصدرصدراارتتيال3واحدوهوكثيرون
اسشكىيلتردوالتعدرفألنشبىقدصدورهمفيغصةصرتالذياناالبيت

الضعيفيحنبهاايجانيهاالحرببناربمليوليس3بحالاعنتنمرفظالفيها

اطرببداببهقرنعرهمنيحدالالنهالحازمالقويبهاويكلياجزواله
هامضروننالالجرباعداهبعديالحربثرانمعناهتالأممرهرنافهاق

افي5فيعداالجربالىجمعايدنوكاالجاةءاذاذخلالجافيغير
الدينمنعليكمالهمالزهاهالىتؤدكطرابتكاىإهطاالدينئقضييتكرا

انحبفال6لهمدحفهذاجهتكمنبنقاضيهننكحالبدمطولتواذا

المرادوالمالقيرحمهافيولدهانشبالنىوالمعضلاداوالدأبزجراذايانح
ءهذتلنيماالحربفيالثدةمنيافونالرجالالقالبيتعنىوالىممألفيا

ال8



ة11ء

1حكرمهعةيماساواةههسكلفىاصثزحاثاإب1لمأ عىملصهب

مشهرقشريخعنصافيسوزلثخدبرءالفوارسنازفثعشحة

3وأنسرضماععوافسكليةلنركتأدزعةلؤالوادفسغ
أنمقطرلمحهألكهيعلى4حفيأواالنزالكأنموتوماغحراث

الجذكرؤألطفال
أ

أخأللصثدروىاقؤلفباخايفقسيضتفىاماجكارأيا

هراذخرأانضىثكنموالطيبةعنكشالنمفارفمافوأدده
7لةخروااهظاوأطئيابغتتجيلةءأعراطئخىصو
هوخطفضهاعإلوايلملىصتهااالدخروجاجهاجببلىصا

واىوالتفديرواغإرخذوتمتداوهوايلرغحمكرساعةواكيرجلاسعم
نازلتعشيةايقبلهالبيتفيضهالعظرفعشية3الساعةئلكصكومعاعة

منوساترخهسناتذلوانماجشيعنشافيوذلميلعندالفوارس
واقميمايدرعهالومواقه3ثيابهمحتدرعآالبسثريحاكانالنطعنة
المعروفطابىوالعافيوالطيورالسباعهياقتياللةبهظدرعهاللونعالىبالله

عنبعضهموسئلصانيهايقطريهاحدعلىايسافطوالمقطراتجلاكي
أواالقتلىجبفعلىالمشيايالعدقلياودققمالالحروبفيأقيمااشد
ابنمسهركلصققرابنثرجكملىفصرعهسمسهرطعنبنشرجكان
الفلبمافيأيالصدرناخل5االيماتهذهوقالمنهحألواصفنقذفعرعه

كبنىكتت7كشحمطالؤزعداوةعنايكشاحةعن6مإفقنجر



ابئاجمهي

1الطهرئةءاباهالةأعابتهئماةلنمإنلشرألناسفإني
3ريأمهمزعأزرريالونقعدبيئناشرنمىااأيفووحتي

لممميئ11خامبنابيوفال

3ااسئهيعرنثلنىوالخهريخنخالدومجلاأالمؤتليتمنئ

4ازرةنبنيوعإنىعلىعزبزاإلهسدهكنتلنمامالمحنل
ايفتاونال

أألهورمواليالسؤاتفإتلهادى2اسؤأةبمؤلىنثلب

آواهياأديرواابراذقيأدألعداوالألصديقمنايمدأولن
والفرفةألمجانبةالموجبببوالهمعذرقيتوصبهيريداليممتءامرإ
الحدبالناظيرينيراانناسبلةلالالحدباسنعارولماالحالةاآللةا

رعاندريال3حمودةغيرحالةعلىييتهمكونهعنوهذابهايةنجعهبمون
لمدرااكذاتكنتاشاعراقولفيالمحلبهساربماالمامهذانجريام

حسدنيمعناهالبيتالموتليكلني3تدبمهااممذمومةاننزلمالمالتدراذغلت

وانماالرجالبينمنسانطفوحاسدللرجلإبمنواذاالموتليقنىخالد
ظالليقولالجحودالملتسدفيالألمالفضلبهونحيثالحساديمون
يدفعايقومهعنيذودمنالسيابسخقوانمالهاباهلفلتالسيادةدع

باذايلهااد5ذلكبفادركللستوانتعالهأعزيزامكونعهنم
عرفمنابريدباالد6اهلوللثراهلبريقولاالمورلواتفاناليها

صعبفعوضهـماسانيحدلىامماسهو



611

وراثيامنفأبغاإئامآنجارأفكئحنارغنمأنياخارىوان
مازياأنمئوطنوفيجالألركبغفدتارىواةأموتلقائديوسئان

3ليامااليركىءللنعزأرىوتاليهافيلمآكئالبولسث

بافمياذاكأيكقعلوقأعراضألتكرهااءئحنبنثلنمءألهرذا
عنترةوقال

دخشهتمزديووأعههبناعلىوزديذبهث
آاالملهبسكألبأيضغيرهالبتنيلتاض

عندفواناظاطدبنيبقولنخدفيمنايورئيانفابفنياالصلالبهار1

المثألنالسيان3بالمخاطببضرمالالحاضروهذاوانافيماوالفانك
اموتانعنديمثالنابيتاومعنىارىواناموتانلقولهخبرمقدموص

3ايفابالمخاطبتعريضوهذاوطابرفاهاوالمخازييفيا8ارىكنوان
حضتارعلمأللاالينبعينظرفيوحقوقيبرعلممنمناهالبيثبهيابولست

الناقةعراضاياهلوقاعراضيدسنهطكاادييهبلالعممرهبواجبلهاقموأ
الرجلانوالمعنىوطردتهضربتههنهااالرضاعوارادولدهابهاشاشااذاالتي

5ثابماوالبافيالحبذلكبمنلماهألقااخاقةاعراضالحبفيعارضكادا
االسدىنضلةطلبحابىابنهوهذاوورداالهـإعواصلهاراداامثلىالتذل

وئنىبهالفرستجهفوراتكععربهصلبحجروالمرديعندهبثاركت

صلمبنهلحمرفرسوبخطرادكلصاطاينهواكنضكطاردورداانابيت
لجرادفلىفيتماديورداازالبعتومننتمادىايتاج6اعلثنالحثى



كهـ711

افذخبباوفلانفاءيمتريقتلهجقلمثفمن

3صذختطدتأألستيئزمعركفينضنةوغادرت

الوردبنممىوهوقال

3خززلقاخلاألمشاثيمصافيليفهجنإذاصعلوكاأللةلها
نيمشصديقهنثواهاصاباةليفيماكلنفسهألغنييعد

أنسمتعفر4صالمحصاعنيحفاناعهإضبعثمءعشاياها
6انعيرائمخمصرأطليحاويئمعصيهايستعئةآلهجلىءنسانيع
7أصتورأانقابسثهابكضؤشوجفهصفجحةئوكآصثنؤ

بثكاىيمترىنفلىقتلايلهففي1هالموفلىربسيفكالغيرهبريدال

نضلةفاننضلةقلفييثكمنايهالثمحبوصنىنضلةكنهنوفلوابو

يةدوحطبافىانيحكىوايخلضيرإنرنواتركنامميادرنوفي31هالثفد

بالرماحطعنانهئالمههذايموتلىتانالعيدبهافتعاقاالرضعلىتمر
المشاعق3لهاعنتيكونانالعيدالدابةهذهتجريحرهاكافيونيونركت

ا3اميسرفهويسرالىجليقال141االبلكروالمجزرموضعمضغهكناظما
ناضوهوحالصبعيهيأفىايعءنابئيصثم5هـوغابلهوالدةبيهدت
المعاخسر161منهبجنبهلمقهايفركايالحعايحتمنهوانحطاطبخوله

ضطاىمضافحذفءوصعرضهاوجهمفيحة7الطليحبذلك
شهابكفوهوجههصفبحة



ع811ال

1ألعشهرأنهضيئزجربساخهنمبزجروولعذاة8اعلىهطأل
3ألمئنظرالغائبهلاتشوفافقرابهمنوناليابعدواذالم

3يؤإفأجذرغقيسنوحميداياقهاأنمنيةيفقايقفذلك

رةعتوفال

ثتعودئهمنجاعتمضيإذادوارانماتجيمافيترممأ
ديدشئتدلألعيرشسديدفعهالعهربجريةتركث

لهحظالالمبسرقدلمنوالجيحعلبهمفياوأذاالهاعلىلىلاطيقال1

اصعلوكافثبهمعياوتزجرنجالفوأقداحابهاتكثروانماواوفاسفيحاومله
ضذوفومفعولهاقنرابهمنونياالليهدلمماالمصدرعلىمنصوبرفنأ3به

واممففولهعنخبريةافىباقان43ءرجرئبإاااهلىتشوففالكانه

عنهالمخبرالمنيقكنيلقانوهواظهرتراخيلماونكنهااللياتوالجقدمصعلوكا
وذلكعنهخبزاةالمفيلقاقوجعلفذالثيمواالثارةباساقىصعإكاكل

منانهيلوأالمنعالىفولهذلكومثلالصعلوكبهالمرادالشارةاممالنجائز
ضهوالخبراظبرئللفواخيفانقولهإفاعادنارجهغفانلهورصتهايحادد

صنمدواراءلكيفاحقهومااجدؤمامنابهفاجدرىافاجمدرترى
يطوفوتفهمتلالهجيمبنيمنقتلتالبيتومعنىحرلهيدورونكانوا
أخرىجماعةتعامنهمباننضتناذاالنسكاوالمضلىبطافكاوله

هوريااجربة5االىالبعضاضافةمنالبهمءجماداضافةالنظاؤ

والنقدورلميهنهمحذوفئموعوتصفةالعروصدبدايعهممروالىمنسوبالهجيم
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1ألفقودلةئفقدلمحقنوعليةأنفثفلغبؤانفق

3اخيدأنبطاليهوألجفيرهانجننأثجرئةريوا

زاربناه1بدرابنيوحمالحذيفةيرثيرزهبنقيوقال

3يخالبىهءألهباجفرعلىميتىأألخيرأتتلم

ثاخوئماألدهرمذطلعليةأنجيثهازولؤالطفمه
3وخيئمزتعهوألبنيبنىبدرقحملىاأولكن

6ائناجئمارجلأوفدئستجفيأيفؤعليدلألهنمطثا

الفثمنعليهانفثلم1ابصلوسطفيدالناقىوالعيرالعيرشديدسهمفيه

رثاذامخمالرجلنوالساحرإالفييفعلالنفلمنوافلالقخشبهعر
الجفير3يععلاهالكهارادواذأصهمهرقيشهالزيةسلالمةوارادبسهم

ويجوزاتثم11سبيلعلىجريةبهيديرالنمدةذووالمجداسهاماكنانة

جنر3ايهرأجعهغلبوقدخصمهمدحالنالمدحصبياعلىذلكنيكم

بدربنلكانرخةالاييريمالمعينفيرماوهاالقعرفرببةبئرةالمبا
فلحقهرديتمائهاالىبنفهفرفيبهاامنءالهباالىانتفالةوقهفيإنهزم

ووالاغظلىاللوو4اعفبهمعفصلوفومنجماعةانبئرخفيوصطالبر
منوفيمرنعهبم15فاتلهلوفئانجهدسةاخذانهظهبدروكانبنحملظلم

اماظن6أهافبةايىالبنيانمعناالطعاممنيعرضإئقلاواوخامة
فوقلحههنواناذامءلىرواالذىوىءيئانهالىبهيشبرالبيت



أل021

1تقئمومعليفمعوحومارسوقألرخالوممارهمث
ندبنساورلوةا

مسبابيؤمهكمزئيأعذذثقيفاءوفيتاألتممامبال
3كئاباليرقتةثفدعنوةسألهةصاربنيوأخذث
ثإرابأأهلنهخكحتئطائعابضةافلامنوجبخي

نابأألوسفاهةحينهنممينوجماربيوتهمختهماأققتلوا

6ثؤابياغدرةالولفاأبىأكنإنياءغيزجذيمةغدرت
7أألحنمالثعنيذئأئحنمحدا7ائتزكوابغذلكنمنعلتماواخ

لميامرداكطبناساه1وقال

عرفتايومارسونيلالرجةومارسى1يخرهالىشهألمعنادعنخرجوسعه

لماوفاهمنيهلكانغيماسائلمعناالبيتتمبماسائل31همتيوعرفرامميهم
سبةيعدمماافعالياخلصاالحادثاعتابفينظاررجلفانيليءائضهنه

جلبتهمنءالها4فهوميهااسلهضهايعتابالىريقنهفدفعت31

حيهمممن5برالبني7واراسمااىأماهماوابضةسالالولبنيجارالىترجع
اردتعإلولولمجوامالودفضهالرجلرتايقولرثادهموعرمخنتهمهنااي

الذكلهاالسيراقتلاذقويعنيجذيمةغحرت6عقطملخفةفقتلولقتلتهقتله

انيغيريقولنفسهبهابريدوابواالمبيووجاراخنهابنوكانالجهمدفعه

احسابملجذممةجعلقديدغاىيذباالاثوابطغدرةالولفاكنولمراضلم
آابهذالحاطبهممنهمالنهعنهايداغ
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1لبعمإبروأواولوبئيروعةوألرسفميأبابفبئ7ا
3فأبخلبعزضكواخشرجادنفاءاةرماإليككيهديرىأرسول
3وضوبهتنزلفالغليطاطالغيرمبماصغبوووكوان

بالمئملرباعلىأنؤكأثممايغلفوكتطمعنوال
زيلءلمالدارفيبهتيتاشاهدالكصدازارفيافيبعداة
آوأفمبلذبراءبألفرتلهائقالاألفقؤمصزتإذافدراكا

يرالغذمنفيهلمااوالبعدمنننالماعلىتفزعهرسالةاييروعهرسوال1

ئاصرسول3اتموفلوسدروذوهتقربمتقمحرسالةاذفيفول

برضكجادواثرهعوانقبلهالبيتفيرسوالمنبدلرسالةبمعنىلرسي

الجغليهونطاباظالىصت11هذانيمانقلوفديغشهكانبمنتعريض
ءلهلموكحوانيقولاحالضهايصدقبزابوأتهالةكاابوانصالرسالةفي

الغفلبمعنىالطابفتحالطولمنوطائلعةوأننقل4ترفىفالهوططيخرعصكب

العممقركلهيقولانفذديكونويهبجهيهيقوماخلعابهقدالذيمهوالىافل
بالجادمغقدالذيالمجسد5انفةذاكنبهمتغترفالكباهانرنواوان

اكهيليتزاوعفرانيثبهالنهالدبمالموفعهذافيبهيريدوانماارعفرانوص

ئزجباالزارعلىالدمقدرانانهفعناهامآاصةوانكانماهذاالمايفارق
الدروالغربالماعليقالذيالبعيالنافح6الجايةعاحبيعرفان

فعكفانتصالحهـثماهذاالدارفيبهايختبالدماالزرخضوبمابعديقول

الهمانتعإدللقهمنانحعربئذلك



22عأل

1للمتفءالعرىويخهامقالإفهـيزنخطةفليستلمحذها
ابضاالوة

متكمابدبهنزماعااولتركعونابايذيخازااءتشذا

3راشذوجاركإألتزثمدنفالحبتركلبذعكليذفيإرأنقؤ

تأألباكألفيهازضاكحطةنخذحبقركىحبيثفيهاغضبتنءة
دهوناردضدمنضتأضاعشوا7لمجافوبغيهاألحخؤىاذاطاك

6الضارذأضربرهؤلمنألعممئففنينمنزبرحاردشموالكفاءنحارلت

فانبعزيزةابستفانهابهارضبتاناظطةهذلخذمعناهعتاللخذها1

ارماعاذا3بهواقررتذلكندغلمفانكتبهرفألذليلانكلكلقي
احاارركوقنااعراهعليناائينوالمعنىملوهذااحمدهااذايهن11نخذمن

عليكالقرهبجارعإيئ3االفرانصالجةبدةوالماغارماحنخذوكركاي

باتلهواتقملجاركانضصفيمرلبهمتعلقالقوبوبجارضذبمعنىئل13
الخطةهعكجارلثرشدوقداالراشديمعنالفانكالقومجارفيثرتو

بهمنبالىفالجاركدفاعكلنمنقرماهوالبتخعلانومعناهوالقصةاالمر
بارفااصتهرتاذافانكاالقاربدونإالباكدفييحعدكبماامرفيثحذ

شوالمهالمشورهناإجمويا15العاريجلبالجارطيموةاالجانباصنرجمك
خدواهالتالمسنشيرضبعتيئالقوءاالرابابارنجرخالمناجاهطالتاذا
قلفيااصليالهاردة161يعانيهويفامببماالنفرادهمنفرداوجعلهالمفردفاردو

لمفاننمؤكنوالئقعدجاركقصدمنحاربغيرهاوالمعنىفيواستعيرايبن



لة36

المينصفلىهقبوابضاوفال

1فوارساالتقينايوهمثقناوالهصبخاحياألحيأرمثلفلئم
3ألقوانسامنأبألمممئوفوأضربمنهئملفحققةوأحىأكر
طأنمداعهعاوألرماحصدورألمذالنانصبواثمئةشددناماذا

3عوابساألاءبىنجعنفهايهنمعيمرهاصهرلىعنالهيفأجمالتإذا

والجمنيامزيعبدابناصارقاعبدوفال

المضصفاتمن

عإلاكرثننحئيهالياردينائألجتا

يديرالحيمل1بخذلكاللمثمرلىفيفانبالسيفهوايناستنصرينعرك

ومعنىالمباحوفتعليهيغارالذيوالممحلهتميزهبهوحيادينمعههفوبه

2لفيناهمبوممثناهغيراوالجمناتالذليعإلكاطيمناراارحيالمثال
اسدوالئافيبنوهمفىاعدائهالىبرجعاليتهذامنولاالالنصفاغواحمىاكر
اضربوالمنهمخقائقحمايةوابلغاحنكرااراإتاومعنىرتعضابرجع

اكاملةأالنالناهةيلاكىالمذا3الحديدبيفةاعلىوالقونىمناانىق

والمعقالطعنفيستعهااوالدخاالصفيوهوالددمنوالمداعىالعوةا
جالت11أادعينالرماحفىايخلرعدشونعبواوجوهنانيثبزاعلبهمتهلنااذا

يقنعناالمنهممعروععنافيجالتاذاالبيتومعئعنهدارتايصرجن
ودلتحيةمنهونحبيهارديبةخهيينايار5لمثلهعييهمبمرهابلمنهمرزلمك



ك421

اأختويناوقدنهاتنماووجثااةغدييترالؤزدينة

13عيتابائفؤمأنعمواالافقالرباممروباانافازسمل

3لديابفارسنهنمنغدزفلنم2عثمامنهنمفارساودسدوا
3وازعينانركثئيلكمثاللوجئنابرداعارضانجاوا

جهيناضزباصمنيافقلنارأؤنااذيالبهثةتنادؤا
جصصمىصص

6ازعويناغجولةلمجلناغيبظهرعندعوةحمعنا

ثيئانطماممياخؤيناوقدالحقدشدةاالضمهاتنااعلى1ونفارفهانودعهااي
مفهيخرجبطتهنياحدهميطعنانضافةالحربعندالطعامبمرهونيألنوا
عقمورةةالقصيهاباتالنخذوفالرابوصعازاذلكفيكونالطعام

اافيأليتثيئائمناادنااحفعلىضناغداةورأيتفديراواالفعهيان
انعموااالفقالالعدولناحقيقةيمثفطلبةارساإهاياريوممرابا3عظيما

وضعودكنهعيرنايؤلاناالحنوكانعددقلةنياهدواانبعنينماعيبالؤم
فيفذوهااياغفارسارعوا3ارلماتياعلىوجمناشموبالجعموضعالمفرد

غدرذلكالتعخهماالخبارونقطععندنانجسهلماخبارناعنلهميكثفءالى
بعضبعضهبتبعبردفيالذيابامثلجاؤااكطابردعارفماأبئ8بهم

يذروالقىبهالالذييلءتحرتناجئناونحنفىاكطالخالسيلوجمناكل
بخروقدمويصلحهوالجيثىيرتبالذممطواوازعلهمادقالاىظتواز

ايبهثةياتنادوا5ثينعالجوازعازعينباوبداراوالمفردمرضعالمثقوضع

كعنااىالخدعوةممعنا6كذلكوجهينةالربمنبطنوبهثةبهثةدعوا
كننااماالىرجعنائمدورفدؤجمونناكنكائبمكتمندناعوة



م521

افأزنميباكلعنالمكل6افلميآلتواففنادتالهأف
ماليناوهشواهمشيناضواوقؤستاندغإمأفل
3رديناشافبا7تجفواذااءألخرىبرتمرتةتألئو

قيناوقتلمثفشييمائالثةهنهمفقعلتشدذناشدة

دخويتاورهؤائلهنميأزجلنجرواءأخرشثةواوشأل

آزيناللفشياتالقتلوكانذاحفاظجوبنأخيوكان

أنحنيناقدوفنجابأوااتصبلواائرماحفا

فاهاخاالصكلاتخاالحربفيبعضابضناخوفاىتواففناانفلما
رينالمامعناالبيتندعفال3تناضباالصدورواتحنانزلناالمطاردةبعدانا

مزنةتألؤ31بالسيوفئكالدنااليهمنقدناالقعيوابمسرتالسهاهففنيت
الفريقينمنحالساتألفيالقومثوامعثيعليهدلمماانهعلىفموب

وحمالممثاردإنمنورديناكالمقيداالنسانيمعميانوهوالححألنمنجملواأذا

الصرالمشهورفارسهمقلتايفيناوفنلتسمابا8ضهمداثنحنامعنبسرعة
شدةثدوااىاخرىشدةفثدوا5الفتيةمنااحديمممولممماهفلذلكفنا

اىخاظذا6فنلوائياجووؤوااولىشدةفبالمشددنامابعدثايخة
كلالشرفلىمحافظنهلحنجرياانكلاليتبهذاينبخافظةماحب

فابوا7نتشوالتزبنحمودهقننهكانتوانفييالفئحالحربفيثاب

باممالنابشوفناعنبورجعناهمااجفيممهمؤبرعاحنارجعوااىاغبالىماح
معهمالجالدوقتعلبهمافوالدرءبنىابفياياها



61ا

سريتاأأكهىالولؤخمفعحاانمبألصعيدقبالوا
ثر

صذيمةزهيربنلبنيابسياجمامبنببابنبهثروقال

مرهاتيؤمإفاصشفماأبيقداحسالأفعذالرباطإن
3ممانءورافيمعمآوطرخنمالكمقتلأللهبإدتبق

وهوانةذاألذىيرؤنصادوتجغئمأالءاتذفىلطر
5ألقدمانبكزلثانولةفاساتانغتنالههئبقسبئمنغ

زنباعبنالحمبنمروانتاغألقوقال

رخفتايالحخفتوواالنينبهثمدورهممنعوتلهماياحاحلهم1

معلوالجرجاللنلبردفيقهناالىمرنالمهالسيرفيمعناوخفواالجرحىجراحات

والنكدالمربوطةيلاظهناالرباط3كىجرحىوالجعوئنىوزناالكليم

ايخلانمفاهاغيفلحنفاابلنفرساصبموداحالميهرنداالنكدصجع
رهانيوماابدصبيريأتينفاايايفلحنالفالحابينداحسالنالمثومة

شلسببمافيانهاكانتالبيتومعنيفيلجلبنفيالضمير3المراهنةلرمانط

طنبابلدوممانماتحتىهشاكومالزمتهمانالىايخهفبعىوذهابمالك

خيلنمنالؤننازبالثامبلدفهوالميموشديدالعينبفنحمماناو
اغالمبئنعمنكيه5بقعةبهايديراالمادوذاتوحدداجىللموانما

العدمانبازلتانولقنلنعطالضفةلمايالقفيكبسلملمسبقتاناي
فئلتفبعتقتسبأنيفي



أل31م7

1رماأنمخفواواإليهااوأجزوبينهغبينيأألزحامقطعوا

اقونجفاطماأ3أمنشيئايتلىولبممجانماألخرىليتئهنمبهاترافيا
أصاأ3ساوبرهأيائهاشخوداحسبمةعدخيرمنتبمايفما

8أألعابهاوالىجثودىفاءباكاوغرتبيفىحيئبهامئش

ألجهاجماأيفربونوطائونطرتموإخوهعزانجوذئيانوكات

6ئماأألشااالعونولالبعذواضتأليئناسحازهيزفيفأمحت

وذلكاالرحامقطعوامنومةالمفالقطجةالىفعالماجروااياليهاواجروا1

هذبهناخرىأترابةكانوااىنهاجمالخرىكانوا13داحىبقفي

ويافاهمةايالنداهحرفمحذوفمركمناديالبيتاخروفاطاايقرابة

نعالىفولهومنلخطابولمجزهانجارصدرمبنعلىصاببتاوهذالهماخت
داحسعدوةيخرمنتديفا3لذنبكواستغفركطهذاعناعرضيوسفأ

جعلوانماالدوهمنايمنهائنجولمضدوتهمعنوبرةابنباتدعيهمااي

حيئبالعدوةايبهاشإتمإداصسبقيكرونالنهمكانواىدصذلك
اصابهماذاامحابهنفاثامبقالايمطكفاودىوذبيانعبمىحيئاىبفيض

قيسمااباهوطقسؤنممنالحيينماطقالىالبيتبهذامشيرجفهمنالشوأم

بدماكنيغرماشهناكحتىأبهميعافمارالعجمبالدالىيارهدمنخرجاحيث

فيامالذاوجمسبابنيان3لنجوذوكانثاياغبنرذبانوكانت5وطنهفطيزافي
اضحتاىازهبرناكت6الفطبعةالىننسرعنماالخعةمنوابابميحمعكملما

آاسأجمعواالشائمدحدبوربمباالسائماالنعرتالزهبرقيعلة



821

زهبربنندبناورالىبرقال
ألمغبريخففا4ابيأقىفمقدثئتقمرلةفماألهمئبابةأؤدى

3غوز7اشيغنلنثهفأعرضقؤجهننىامابغدألغوافيورأى
3تضفرماولمجةقفاباالوجقاكأ2صارصيراهـينورا

اثافيعثرمحثاأونفيقعشيظهزخنىفدشيخاورأب
دوتسعرأزهاتوقدءءهيافتةهرواألئاسطلئارأ

آاوئبزألموهنيفثزافيهارجزفكلشعباوتشعبوا

كبراذامعىمنرواحمدوالمنيسنعدنالذترابواالببعايمتقفرفاله1
ينيئإهلوفقدتمنتعفيالهشبابيمضىقولالبقاهـهناوالمرأدضدإقيواذا
عندهفجاهذاهاكنتبعدأى4ااوجهننيمبعد3القاهفاين

صكوصيرابنرااىلرأصيينورا3اعورشيئهذاقدنثمىاحتمرنني
ألضفرفيابةالرومقامئقهممالحيةواالمنهآلقيبهفانقفاىاالالثعرمناخرد

االنتوانائرالفمنرأشهفيمط01علىتحسرمنهوهداافحل
كنبضربمباوالحدبضدإقعامنفيقععىبمثيضفرهامعتادغبر

لمكنهللرجهقوط11قبلالعمارالتيعثرفيكمباوفولاناراجب
الااإممبااوالفتنةاكرأىفننةهروا5االبمعن4الافرتببيال

منوىفالمفافاميرللموكينفياالاىيخنالمواسرفيها6اعيرجهفبهايهتدى

هذاتعاكقولهوملهللتخعبصاضنفوانمايؤتبهكلباقبابكونينالو
كنةهررأقولةكلسلرففيهبماايتوهذالناممطرى1ممطرنامحارض



الم921

ااألكبزأألكرألهثئيمالنااأعرضتننيانذولتعلمن
آءدصصدءصصي

ازورأعامئهاكذالكزورادقةصزديضةثقناةولنا

غفصيأألوزدبنعرويروقال
3ررخوانهاعندبتناعثيةترؤخوايفأللقؤبنفلتط

ث1مئرححماممنشمنزاحلىبئعوكنمتبلغواؤ5االغنىتنائوا

دطرخكلةنفسهيطرفيميطإئمالومفئرأعيالذامثننلمثومن
هئخهمثلعذرهانقسومبلغرغيبةيصيبأؤعذرالجبفغ

ذاوهىزهيرنيويخلاجمسيايةفيبنزهير4إارادنياالثي1
احالىمضامرأةكانتردبنةعدىقوراهردينةمن13افبيلةالهذمنهنوعد

علىامضناعهمقعةعىكنايةاوهذاالمائكءوايوراالصلبة4والصدز
خرتروحعاامنرةاطاكنيفأ3يريدئؤيمهملمنيتقومونفألطالبيهم

ومعنىلقومصفةالمهازيلوالىزحماهاسمماوانالرواحوفتسيروااي
عروتنروحواكاناكيففيماودنعندبنماعثيةرزخلثرمقلتتالي
نييجعلهمواكبربفىوالمرالضعيفوجمواالناسالسنةاصابىاذااوردبن

فاغارمعهبهخرحاحدمنهمقويةاذاويمسوهمبطعمهموأفيامنحبرة
الثديدالموتالمبرحواطاماالصتراحةالمضراحاباقينامحابهبهسب

فينفسهبطرحرافضايمعنآلمققرامثلىيكمناياغمثلطيكومن5

اواكلالىينسبفالعذرافهلنيقيماىرابلغي6وممفةبالكل
النانموابخحمااليتالايايرفيعةيعيب

ل4



االالب

أبياااليفلواوتال

1ففولذاكيوممنهمحاقوقدمايقولنقوارهلشعريليتاال

ميألتجوهوالعبهميئأألبيضأباألطيرلخمةقصضننولمترغا
3لقليلاغلىهنيلةيصيزماوانيرجوراثيأملوذي
ثصقيلألهديدإشوأبيفنرومغدزعيخرمالومالي
طويألألسراةعربالطوأجرذقفةقنااخلىوأتمز

آوصولألمخايسلئييهبهادوألتيالهروبفيمنهياأفيه

وعيارهبيعالىزيادبنيزهيرفيبنقيعمىوقال

كلاملهالةنووانس

7ألئضيغمنمدفيأبيمذمارزيادبنوأضللعمركا
اغنجةنولم13الىجوعوالقفولاالعداهمالقاةالىبهيشبرذاكيومأ

اباتركناايقولىتوالمعنىتركنافاعلنحاليةلمةضؤاذااجنهمن
املذيورباياملوذيطهنالطيركللتاهكثوفاقضيلزااليمض

المغفر4انمنمفصوالثكتبفلذالذيبمعنىمرصولوماالميراثوالتراث
منواالجمردالرعاالكر5السيفواالليضفدرالرأسعلىبنسجرد
بعنقمافألبأتينيمماائتىايديهبهاواتثط6الظهررأةوالىايشعوالقصرابخل
المرادزيادبخو17وانفعهبانتفعبلاثداثدفيلهاحذالأيوصولللظبل

اثلماقبلالمجاتىامطبةاالنمارفاهةوايونالعبزيادبخوبهم



3أ

1صأخمهاذكرصوازمصئيزفادتةولجنيةربخو
ريغأنمبدا3اغافيالخربعيدوطبهزكبمنيوفىشرى

خشرمتاهدإوقال

31أمانفيهنيوكذه7ايكذهاقضاعةمنإتي
ثائغوانأفزبمدرهولكننيهنمألمهئفسافبشاعرولسث

5افيهصممننمئمءواعرضيسواهئمئااهغومنسا
اتغلياكومبنممرووقالى

6ألقتلنفغؤأناووهالكنساوأتنوحناأاللهباذ
7ألالوذيأرافيذيبرلبأزضمثوشأحلنابألهألههميوفقال
والذمارافضل3ايادريبهتانثكلتهمجرابهاخراذممثافضلبنيد

منيئجهمالماجعلجنيهبنوهماينويخة1وحمابتهحفظهمايحب

سيفيقالشوفجعلهماالنىمنالمعتادعنجهماتيانهافيخرجتانهاحيث
اوةايىافالقىينناكانلىعليايبيدمن3الصدهوذا015ذااذاكانكرذ

وعلىعليهوثنائيلهمودئيمنيبعدهعلىبجرامترىالببنومعنىوالقرإبةللرحمفيونمم
مبيئانهافىبهكرثالبيتفضاعةايخمن3ابدامخابىبنيمنقىلراخر

انيثاطدوفيالفعالواالقوالاخيرفنممنالماافأساعواهايهوولقضات

ماالفعيفبالشاعرتالبيتسفسافهاومعنىضيبواالموريجالىالل

ايهدفيامباتالجماهمسأجمومقمرفاهبهدفيهامرةقوتلالدطلحراقيمبمشي
الوفقال7امعمذنهبااموذايااللهماذ6ايهدهموالقومم7اأ



أ2

1لألنفةمخذوادجمذهاسوىعندنامنمالأألئامفقتافما

مألتتللىنهموقنوماوأتواتاخيفاثعاثناةأثالثثألئة

أضضياممروئاالمثلموفال

13جلكأةهمصدربوفبأئزتآلاءألثهابىثياء
ألعهملكأناقطاباكاتواتألشرابلئةيمنعئي
5افيبلكأثايخننأكسالىعلىألفزتفارسأرىحتى
يهاوالةشاالاقيااالرضوالبراحاميوفااصعابفرلايتمظحذفعلى

نزواانهممعنااكثرالسهلفييبتانأخرامننوعانوااللواالراكممران
عشدناالمالمنايعدناالمل1بهاكنعونجبالوالفيهاالهضابإرض

والهذفةاالبللالعممرةندماعلىيئذودجمعواالذواداالعلوالجذم
اشلامقطرعةاذوادبقايااالاخااموامنالحوادثثنتاهابتىماوالمعنىاثفطرعة

اموالنافالنهلهاوئفصلتفسيربعدهااوذوفلمبداخبراألثثةبئ2

فيطيهنهوثلثاقواتنابهنشريوثلثالخيلبهنشتريلخثاثاألثثالثة

مابهذاينبهيقضهاحقداويطلبهدمابالممارادهمصدريوي3الديات

الثرابلذةيخعنيبهمطلووادركمرادهباغانهاوالطلبفيخهدهاةعلى
رهبءيزوجامممافطابمكانوانبالثرابلذقيمىالهميمنعنىايلم

اللذاتبعضيتركنربواصيباذامنهماراحدكنحالواصلاكأنه

امموبالصموتنفسهبالفارسيريدالصمعتفارس5الميمنعنيقالفلذا
حفطبالشرابااللنذاذالهميمبعنىمعنامأليخرهاعلىاىفياكاهعلىفرسه
هدواشساالهذاارى



عهـاألصهم

1الجمليغأنأنيمافيقألسمثسبطخألتحنهمبنيال
3أضطواهاائزوبفيصلىمصناصزبرتنوخائزوالئاإني

اطريثيلجرةبنالثهعدوقالي
3هعابراالفراتحاضاتفكللعطاوألجئم8ألمجؤزااتذاشاا
ثقادزاذاشئثنفسيووأالذلىالدئهاألميرفنإذافيو

امبسيازيادبناربغاوقال

ضعاااضطرشطاذادحتطألبألفيقيسحرث

شطقيدايجملىعليهرجلبالمحجليرادانيحوزفيخطتحسبنيال1
بمةبينزاتاذاأجزعدكالمقيلستأنيالبيتومعنىالسايخنرضايالسافين

بالثمدائدفيافيعلىادرانابلسهلخطبالجلظلعالنهينةكانتوان
النةجموناصزهراهاىاكلخضالىاتسبايتزنواميافي2
شالتاذا3لهناصراراديمضفنهنزيناوااليعريفاللمحميصاضا

اةإتاوقتطافىايطا4فريا11بهيعويروالنجمالجوزاهارتفثاذاايأإفى
ارتفعتاذاإئواالحريثندحينطلوعهايمونياراواوالجوزاهـإداهافت

فكلفييخاضانواممنالنراتمافقلاطرفاشدافرياتطلهوالجوزاه
إبزراانمعناهاليتاالميرضناذاوانيأالعدوالىفيهايعبرمعابرضانهمظ

لمىحرق5واذنهئراالارادةعلىالواذفيارادقيحملىوقوفالعدوالى

واالجذاموتركنىبساشعرتفاناراكلالدالهزهيربنفبسالهبمنالم
بالدالمجمالىواننقلالربارضتركنجساالنذوليعالىفالوانمااالمأل



اب09

اسمااه0وماةبختفرحفماجنافاحربنجنئة
مصاتمتأدظبالرنهضتغجلبتألربابابمرزتغداه

3فاستقدمارجكإلراذالنرفييومفوارسفكشأ

ثألفماألثئفتاتأشلموفدفراسنااكءوراعطفنا
3هقفماتدي4الياقلناعئوفألبياضتاذانفرت

االزدىخفرياثاوقال

6عارماأبشويولكنءليكنممخرئمدريايئنيرالر

جنىانهمعنااليتجناهاحمربجنية1داحىحربفيافتنااثارةبد

واممنهمالعدائهجموولمعنهنكممفوايولممعهوثبتواالعانرهفومهالحرب
األةهذبالوركوقتبتوهرفررتمعناهصرتغداه3حموه

كاصوآصلمعدابتكدلمجمبمارتأمنلمحتىاثركواالعداءضصئع
نصفياليمناالسالمنينتيرالمروليلةةالجاهيفيالهريركانيوم13

كوراطفناءتقدممنىةواسنقدمالصرااضطرابعنكنايةرجكمالاذأ

االسنانمكشوفافمفبقيمنفقحنكفعنادوادفتذاللىفيعيمكطفنانهاكااي
المعنىكانتوممنلفيلالفعلعنفاكنابةالقوللمافلنا5والفزعلروعامن

وحربمظعاكفنامالفالىوناخرتاليوتلمعاناذاكرهتخيولنا

عليبممحرأفانهتدفنوفيالايعتيقالفعغاعامركنيةام6لالفدام
العدوبهيخنعلجصييعتىانمنلىاحوملفانهطالضغعةياانركعفىبلدقنى
اشاوهما



1كم5ي

يأكثأسالروفيرأصيأحمتهلواإذا
1سائربثمألمفتئعندومحودر

13بألجرائنينسالأياليجميىتمرنرحياهأرخوالهئايك
اهأبطوقال

3ضهعائالفيألتنصلألولفإةلكجهاللياواوقا

4أزوعاأفيلالبسمنتأئمهاوحاذرتفتياليرا8قىفلم
مسفعاكياياألثاراودمهمهأكنرألنومغرارقاي

وتركوارأنااحاذاعامرامابشريالبيتومعنىابشرىلؤلهاذاظرف1
الدماغممكنالرأسالنس8االفياكثرجعلوانماالمعركةفيبدفيباقي
والمعنيالجرائملجراثر1الملموالمبسلامندادهاليالىاببى3الحواسوىوما8
ءاإلعدامماللناليطولذولواناليصارةحياةارفتذلكفيارصال

فيوالغعلانجمعايالقيان3ثمانتهمععببموناقوفيظاهرةبجرائرى
ومعنىلالولعامالفاتهوالنقديرفانفانهرعمنبدلهصدريلقأو

جمعاالقىاذافانهصكحيهةببهحهاالانثرتأبعلإرادةالمرإقاراانهمالبنت
الفوادالحديدناواالروعوجبالالبقايمالنايقتلاننصلالوللمحهر

محلرسلمنيقعرجلعنفهاانصرفياألىهنقدرقيلترلمانهاالببتومعنى
والرارباليههالنفىبالقلةلمرادالنومفيارقليل15هوقعقبلالميامن

وللسفعاشحلاكيوااكثيرفبهفاليلهنالقليلينامالانهايالقليل
طباهمامهوائهرلثحاعتهالبلآيداالانهبتالبومبنياوونللنفبر



أ6

اغدالئشجعاأهابمضزبهةوهاتؤبئغئلئماصعة
مألهعاوألتصقالشزسوفنشزفقدألنعفةاءدألر3أفرضارفليل

بممزتعاأألدهرلهاضصيالوئصبغألفنةحتىوحشأبمغنىيتب
تسعنععاحمئئأنقؤمنزالأطالنسمعمنأؤخهزةغرةصلى1

مصنرعاائمؤتمصرعمنبغسيلنئأنةبدالءأألعذائرومن
6معالصالمحنهتعهتااءفلؤصالمحتهالعايئوحهثىرأبئفتي

قعمهيشجعيقانلهاكييماصعه1الحربفىارضهالنرسانفاةمااالئار
معروترجلالكليراميهوالبهيضارالانهاليلتوهعنىقوهبشاي

اهونذلكالنالثاعةالىينصىاقالعدامطبهسبةصديةالوانهبالشجات

االضالعمفاطوالعثرسوفالخوصوالنشرزعللهمنلةالنه3ضدهمي
رمقهيمسكمااالشهيريدوالالزادمنيدخرالانهوالمعنىالبمطنوالمهط

المنزلالمغق3بطنهوالتصاقاضالعهصروهـتخوصالىخافاضطر

يمنعهاالايمراتعيايحمبهافالافحهاحنىاوحقهالزهتهطال15المجتومعني

فوةكليدلماوهذانجرهاالىمعروفةممنهالنمنهتخاتالفصالربرمن

شوالمالفرعةوالهزةالففلةوالفؤصصيبؤلهمعلقكرةوو14ثبانه

وقدطالشممنفرمةاوغفلةكلالمرنعيحيالانهوالمعىللكناصالمالزآ
أياغباالعدايزومن5اكثؤولىاينسععحقالقومبنزالضففه
14فئرأبن6معرعابذالثباقانبدالاالعدابمحاربةبلهجومن
ارحقرأتفبفولممافدمهباشقانهابهسببيخهانبهذالمععتربد



مه31

امشيعاؤاوراصداأقتفروذايمثمهئمضأذجأزبابولعكق

مصنلعاأببزقأأنعؤلتعمأناءسأأتينم7اممزثوأتئيو
ئعلبةبنقيىبنيبعفىوقال

3ئواعدألهطوالسعذمنيذخاذفشرتالمقينيفيدعؤث
أنمواجدفوسلأأزسؤانهؤتأمخافةطارتأنقؤمفئوب11إذ

لةبنتجعىبنةضدبنثمابنسعدوفال

بدأابنإطرفةاد

فاسقراخواأراهطوضعتأقيأللرتبوعىيا

هالمايخهانساناتصافحانناالبممننفلىبالعلىلهاميدهيخطرالفتئ

ئتبعوهاياقتفرىأذايزلهمايبشفهمالحواملالنوقالخاضااففمامامنكثرة
بديربلمقصداويديرالانهئنفردوافىاوغيرامضفردايهتاوثالىوا

االبئععلىاواالننرادعلىاثرئتغبهزالمومحهدهمالمالاربابعلىاالغاؤ

وانالموتضماشهايقصاراانالبيتومعنىالبارزشفاباإلصلع2
والمعنىهناكأهانافيفييستعملايخارلاظناذيذ3ممرطال

بسطوالقاهةادنياالالذبنسعدالمنتجعانفتعمموفبسببنياصتنجدث

افاوباطارتاذايقرلماجدةحالمواجدااطعنوابالضرباالبدي
6خرالىعنهمدافعواالعثريفةبنفوسمثبتواالهواحمابففراظوفمن

الحربسبابوأاياالفافةدنأبمفبهالألمرباسبو8با5الساعة
المورثةشدائدهامنفاسنراحوااراهعنركهاإلقالحرب5داكلاسنماوالمعنى



83

01ءطسء

حروالالتخيلجمهالجاالبهنئءوالمحزبة

3ألوقاحوألفرشاتجدابمأفيألأألفتىألا

3وألراخألمكلوألبيقةالهصذاوألئثرة

2خاألجيدالففنباثوالذأألؤشاخونسافط

وألنطاحألتقدئمكرهاألالفربعدوأنكمو

6ألمئريألممروبدامنسافهاعنلهنمكشفت

ارأهطالجعوتجحارهطوالجعالرجمالنالعشؤدونماوالىهعلرمابميل
داهيهالحربانوالمعنىالنشاطوالمراحهايخلوامخيلالملتهبالجام1

3حقيقتهاخلمبهايجرفالذىوافىاحلانيعاحبوطيسهالحرئبيال
الننىاالاطربلحومةيتومالوالمعنىالحانرالعدبدوارتاحاثداثدابخدات

اواسعةالدرعرةاك3اطافرالصلبوالفرسالدواممطكلنفمهالحابى

للحربيعبتالايبالمساميرالمحروالمكلالحلقاضبقةاأنمعجاخكةاهوالحمف
اقكنبهاالحربادواتهيالتياالضياهـوهذوالفرسالفتىاال

الحربانوالمعنىوالعصفاهـاالتباعوالذنباتوشيظجمعطااالاالوشاظ
حمينئذيسقطونفانهمضميحةالةاالعربلغاذااتوالذثلألوشاظفبهاحظال

بعدواكر5المناوصدقالرأكيقوةمنلملماسااروعلىالمعولوبمون
الثتدميزحيناالئوالفربعدالكرمحمدهتظهرالانههعيااغالفر
المجدثالببتوئنىياالاشدادعنكنايةالساقكثف6أةوالمنا
نعرهاوبداصكضلملوباتض



3ألأل

اأنمرلمابئمأالهنلكهـلخدوبحعلثئماقأ
13وأئمتاحيشكروالذ7ابعدناألخالئنثبئس

3البراخقينيأبنفأناليرانهاصمدعنمن
أوراحوارجواحتىاماقيسصبراي

انهتاحاألجأليغعانهخؤنهاأنموانلاكث

ألسالخماصضينمألفؤتوادبرنهؤثألهينهات
7وألمبطاخألطواهرهئا4إذاضلتالهاكيف

انسماهنسيانقتالذلكفيممخابتولالنساجمهايديراظدوربيضات1

بنبالاالبلاكسرباوحنينةبنواالألمخبةالملقاح3االبلعلىنغيرانال
اوالدفةخافبعسكبنافاذاالدفغيحصلوالحربئقومبناالذيئنحنوالمعنى

مناياغعدمن3يقةاططايةاهآليوااذبعدالحنيمنةوبغبيشكر
ليبراوالمجدالجدةاحبطقبسابنفاناشرطمنخوفالحربعناعرض

بابنيروأامضاهابصنيىبنيجمرابةالةعاالركأهاههمن

منفبرعوميقتلوكماوشرهامنفتريحوهماممدابمئقلواحقالحربلهذهقب
المفرعبطبالذيانالمعنيالمقدروالمتاحالموئلطالبئلالمو5ذلك

واقعهوطاالتوفيينفعهفاللهالمقدراجلهذلكمنيمنعهالحربمنخوفااةااو
نوتاندونالفدالموتانوالمعنىوجردملاىالسالحصفىوا6

الفتلاالبىانهمابهذايريدمنهزماالحرلبهذعنفهذهبالىجل

الجاةترجىبلوالمعنىبطونهاواليطاحاالوديةالىلظواهر7افلىال



041

1والسماحذللطعندةوأألسئةاألأبق
إلمبةبنفيمنضببعةبنجدرقال

مئهتيألرهانبفدوشعثتكئتىوامتبنتيفذلتهت

3لمئيئاجزهانجرواانألمفصتألخيلوافيزد2
لألوثئتخرقفيهالففتقضعىماوالدةعلمتقذ

دأتمتاهالمحزبفينحدحاأنتفتنكماةألكماةاإذا
اخهشاباضثرةبنطرياكوىاااسودبنشمامىوقال

6أجرثنألبزكئقصئوئقمىكما3اردأبنيقالأنيواغركا

االعزةاين1بأساواولىامثالنامنبطونهاواالوديةاعاليظتمابعد

االصاكلوايندواالىتددالتىواألمنةاالنفااالعزةاينمعناالبنت
كنتىمتو2نفدندوسالخاقتلقدواكثرنااالزمةانفراجيهفاي
والجمةنضهةامراهنابهابديراالبناواالخةامراهوابمةزوجبالبقيتاي
كبرارالزوجمةايومنتالبيتبعدبقاهافييخرالوالمعنىارأساشعرثح
لباوزالئووالمحةمالالمعاجلةالمناجزاالقضالممارتطولهنللععر

بعدحععالاظيلليسفردوابالقتالاعاجااملمانبفارمىتلىوالمعنىاالذقثحمة
حينكانتنجدةازمنتفرمتماوالدتكليفعلمهعنااليتئمتفدكمكأ

اممولدقطيوممناتأفياالفعلىنشأتالمهدبلىفيوانااظرقفيوتننيط
الحربوطبسوساشحعانبانلخطاالتفتاذاوالمعقالخاقناقصالدجدك5

والمعقاالبلاإلرك6نامولدكطانهافتوتجطوفيفتوسوالدقيلندط



اءا

9أنمدزصطيزألغزيخزوككذلكالهقيرهبمافنسفيئمضى

13ثأؤفوأطيألئمزهنكيخلواذؤدحهعئانبقتجيهىلىءفأد
3تجربأبعضألرنمدلذوصلتدممروبهبئئشرحنمفإألتصل

اثعليخالدعاجمروتال

هطالعةخريئارجماالوأعيابدأتجدفيحلأبااوجذنا

تابعةهوفرضلكأوامحنسغيصليللمئايسغفمأ
آهتدافعالئذآكلهايسئودوبدوأوااسهنتانايسود

عنوتاخركنقصكتعرففانكدارمابنالكلكقيلانيوايرنكال

جماعةمناالجربيقعىوتدتزمماتبعدايئقمىانتبلفالثهـ
أبصيراوالمدربيسوصكايعزوكذالثيم1ايعديانخثبةاالبل

بغيرنجقضىيخااناكراممترلةعنفمرركعلىالدللانالمعنىفىباالمور
يحملايبزمدربفيكلعدحمالكثبمذلضعفكلهتفاسئلهالحق

اخذتاقيااالبلاناهاكامعنكلنيوما2احدمنكلاظزيلك
اخذمايردجديربانلفعنهثكحيمثتشىمنااضذالتيكثرمنامنك

بنممروفرابةتصللمانمعناالبيتلتصفاال3فهاخذمالجعهيردفىال

علنااكااياباناوجدناوطهاعلىالسيفاكرهكمنكطوعرثد
فالالشرفالىالمنبادرونفنحناينايثفيااللمحجدلالانايفبنبا

كنالمثرتننهجنجليطلايميمنالبيثمنايمعفن5موانانيلحقنا
بكونالثنإن6أالناسذعلىعليمناونحالمفضلوفالالمفضللهاثابهانبمونغابثقعىا



االثال

أممهامهةنمعرالموبغضفئمجارناوصاينالأئذفيءكن
3مناقعبمالميذمتغفبهئئموففوألندىهللباعأبضغئدهدد
3أصابعةتستريهألسناسديفذاثتتااءفيناأاضيضركأويحئب

ثةعرارشمشجيقومحمىكلرماخاإوأمنتاحتحماعنا
ايضللدظنجوالوة

3الفيالمخعافلؤيخنبذيعبدت2لئااءمالعهرلث

المتقدميهـاوالبداالصالمفيداأوليمئلالرتبةفييليهكنهارئيدون
غبرنانظمءاالالرئبصبمترلةالثنامناانئواعنهاالمدفوعئيالسيادإلةني

ونحن1عرراامنبدفعهالاكمدقبانللىالريامةلهناورنجسنا
ءبسوجمروهاذاببالياللمجزهوغيرناالجاركمابةالقائمئنحناياغالذين

اذانغدرالجراروالفينحسناناالمعنىوتلخيصذلثعنصكلمفيأطواركانه

نهحوالبفعالمخئقطفىغلياضهاعنلىالقدرموتالدهدقة2الناصغدر
كلناقصنحنوالحنىجموعضارمنرفدوالمناغإلمحاامناقطعةاويبفعة
3لبخلهمةمدمواالتدورهمتنليالوغيرناونطعميمالناسنقريالجود

ايشريهالسنامنخموالسديفالجدبوهوالثمانيدعلاذاايشئااذا
دممبضرسهاكرجالزماناثتدادعندبنانزلاذاضيفناانوالمعنىتخنار

مثهئتياولهفدرماعلىالسناممنكليافهوغالصمنمنااستخراجنامأ

نسنيحونحنالمتنماعهانااحديقمدالمعناالبيتحمانايخناامابه
اغلعمرك5سوانامنعلىطوةالىالنحدةاصماباننابربدغيرناحمى

فببتهفيالهبلإحوالهفيغبرمنلونالرجملنهذاانحبانكاثزمأفهمعناه



01اكل3إ

1ألقتالعندوطمعضفةيإدجأزأثاغداه

3ألضفالعنمائغببأئيغمنألألكمحفيفضامغفففق

3غوالياهنأزلبلمجببذينصزنماشهذأئمأأؤفل
ثالهعموالعنالهفنوالياىوأكتفيتمنأينانآول

وعلةنغعمانوقال

سغدمنخائلثيغرزكفالغريايزئهئمواعععدفيذائجاء
6طدبأبضالةيزاحلماذاأؤةاهصنىخألقؤمافإشأنج

وجبارافعالاختلفعإدلالذيلظرفغداة1ضورنيمماله

غيرمخنلفالياهانوالمعنيالعسؤالداههوالمعفلةالمبهرواالدرجلامم
اكعمرإفضا3زالقتالعنصوانحرفداهيةفيجباراوقعهغراةالفعال

ففضيومكليصقلايضلمجيفجبازاضربةضربايماهانوالمعنىوالتنريق

لجببذي3يوبمتهوتريميوبمأشهاذافاإبماطىاغبثقالهكنءخابها
الثعرابميرواالزبالحربفياالصواتارقلىواجبطبذيبجيثىاي

كرهنكانهكيفبجبثىلنمرناكممعكمركناوالمعنىالرماحوالعوالمط
الحق4الرماحعنكئرهركنايةارةفيمالثعرركرجلكثرماحه

عهافتاخرنانصرننالقوتكمالىتحتاصنالراثناعوالمعىكنناالشافينفعىالم
اودجادةعنمائلةغيرإقلوبااحواآفانعنالالمموفينقعرالتنائيناءانناكل
ايكفبلشوطنكعنابعيداذأكتمعناالبيتسعدفياذاكنت15

المالمنهيا6بهمأنعنرقالمنهمامكمعدكونبنىفيوحامآلوأهمامك



ا

وفزارهبوقعةفيجهمينةبنييعضوفال

ااعبوفقرثءنجاشحمذاأنجضدلنأألنصاراأنىهلا

مئهبهاأعؤعثدابئلعففعنكقوامأئقوانقيفعماوأنزل
3ديخهاقليالكثيراضواحيهاخدليبنحميذقتلىفقذشكت

تهانهايميااثهالذجخهتىليدين7طتاآفإ
إيسثريارثاطنضخلىاوفال

ىتحوريوالالغراتضيريعاذلتيىكان

آريوخوانظريكريليماجلعىأليال

الجانبعزينبمونالالقوماختابنانوالمعنىقاطننقطعنكنايةوذالث
هلمعناراضمااالنطافىولاال1اخوالهمنافوىاممامهكاناذااال

الحفشماوانزل3بذلكارصفةدكلبانتتمبحدلبنحميداناالنماربلغ
االالتدىعنزجروألبيكونواولمعيالنبنفيىاهانبحدلابنانيني

اينانفطوالمهالبوارزأضوايواسفيايقىنقد3كهممثلهمنبامر

يدفنلملمثهىبارزهطرحتنماشلىاانحتىالقتالباشدقشفانلجمدل

معناالح7فانا4لمجمةباالدفننفطدفينهاقإلمالبقولهفالمراداحدمنهم
يدواحدةهمنعرتالواحدةكانىاذاللقومبتالويهدواحدهواحدجممومنحن
انمعتاهاغافطذىانكنت5ثمصواهنكليدومنامادمنهبذيسدىالحدبوفي

النسألى6النرجسايوالمحوريبماحبةلطفلتعمطناذهبىشذبعنيكنت
نكرميسائليبلالمالمنمنديمامعظعنالوالسواياكمعناتال



9مر5أ

األنأكورساطافازحرواركاةوفوارس

مأنقتيرمخكممةفيكلبيضهمدوابرشدوا
3الهغيرألتلبصإثوتيواصألهواوأقي

ألصقؤرفوارصدفلكراتاأألجيادوعلى
ألكثيرإبألتعريجفنألغباظلمينيخزجن

عبيرابباواغوألةئلثأوثتننءأقرزث
1ثسيرإالجتأغواتتناوحتارياخأواذا

وربايوفوارس1ودكنهكريمالمالبكتيرلشىانهيىيراخالقىثماسن
3ورهاظغالمألزونايخلفرصانالذكورسواحااخوهبماوارواالفوارس

مامثريرأقوأالرأسجؤاذبرالحديدضةلبهحوالببضاألواخرالدوابر
بالدروعاطافانبمنالحديدببضاتاواخرربطوااضهمهعنالمدروع
ويالألمالبمواايواسعألموا3اظيلجريعندسقوطامنفوفا

المغيرضأنمنالتلببالنالعدؤعلىلألغارهتحزواايوتلبمبواالدروع
يريدانللينتهوباوياضةضرتالتيوالمضراثجوادتجعالجاد
بالنميجفن5االفرانتخطنهمعندوالسرعةاظفةقورفيكافوارسفوقها

عفسفيإباراوممعلمنيخرجناظيلهذانوااسرعاذاوجفمن
الفوأرسمناياواثثمن16اكثبرالنممنفرسانهاعليهاغارتبماللسير

ضاطريوطاببظنرهمالنوارساولكسفيوالمعنىالناهربالبودلنواغ
كتابةةجمنصمبتايتناوحت7العبيراريمنثهبناقطالنساهئوية

ل01



اجيمء6كا

1ةوضيرياقدحيبريألديدوهعثنألفيتني

ماألنهطيرأنيؤمائلغذرفيةأنفتاعلىدظتطولقذ
3رافنرتوفيألدمقشفيملترءالمحسناانكاعص

ثرألغدتلمىالقطاةمثئىافعتتجفدفعضها

دألغريرألظيتفىعفتنفعسصاتشءوأ
آحرورألمنصكبحلحمضياوقالتفدت

وفيهاممخيخاهدابمناالرضتمصلهكممورالذيواممسيردبالجىعن
إهشاااتنإيالةباباحاوواشفتالبقاعاجمدبتاذائوالمهابتدحبال

الجدبرظاذانىواامرباأتجيروااخهباجاايفدحيبمرلىضينكاليدتنا

اقدحاااجاحمواشااليسارحشورعنداقداحيباجمالةنالدتفخةتجدفي
معناهاغدخلتوإقدا3الجودشهلزازاوالهارايمظخعارالىيبر11

يوم4أالأرالمااليوهصوالماطرومأتاضدرهابةبإالةعلىدخرليوافق

نديهاديإااهـاى3يارةللرواليدالمحوالااللغوفرةاالمو
وسبناالمالجامعةالفناةلىدظتوالمحنئاالبيضاطريرضوالدللنهود

لنوعالقطاهواحلىأقطاةا4اضاالبييخرضااليرالحرإإسفيتحتال
ايفتدافعتدافعهاشوالمهيل11يغادوها8ألمامنقطعةروالندالمجرامن

الظيولدالرير5الغديرقصداذاوصرعتهاخفتهافيالقطاهمثيمتت

فلبىواتحادمنهافيءالصعداهتنفستوخدهافاهافبلتلماعبروالمعنىوهو
هعناإكىاوالحرورحربتقراممأفدنت6اغريرالالظيلمجفسبقلباكا
يفالحمروركامنمالمجسمكئتبيفقالتعفدتهغبرطعلىاخهارأتنى



741أل

اوسيريفيءفأفدئيكيخزصبم3شفث
منانهابعيرجرويحبوضئنياحهوا8

1وبألىبميريربألصمةداهأئشرئثولقد

توألريررنقائلىرصثفإتيأنتشيصفاذا

رإبوأةش2ثااربفاتيصحوثواذا

آيراألللعانيهحدءاختيممفياهند

1وربثتكلمهخومأقيأساودلفنايخ

هزالماايجسميماشف1ربواكاالستعظامجهةعلىنفامنالتما

االأقيغيرحاماانهالبهاجوابيننجالمعنيبموناالىفايفيفاهدئي
حاليتوافقبسيروسيريالقولهذاآكيقاوغرامكحبكهنداظنيما

لىحبيابيديرلةبمهذهبعيريصانافتيحبو3بييحدت01عدنيوارح
اورهحههالهرإصغإريدربايموخيربال3اءياخإنمةاالوطرلةافى
سكرتفاذاوالمعنىإنإافصاظورأق4الديناربابهيراوالدرراكبايدير

علىىلمواصاظورنقبنيالذيظاناكثنضيكالمارايتاطالنواخذفي
حالئيالطائدءفاناثراعنىذحىواذاهناهالموصواذابهدرهعر
بنرزراكبنانالنعبنتهذههند6ابعيرواالثياهاالالاالالعكرفبل

بعضهالزتاذاشعرهاةالمرافتجنيعكفن7قيداواالفيءالسماء01

والننومالضفاشبهاتبماالحياتهناالسدحواالساودضفائروجعلنهبعض
ماقاماودثيضفائىالشعرمنيضفرنوالمعنياالهاودلكعليهتلتفخر



81أل

اليشكريصرممنباعثوقال

1بلباليامنألفسشفيثهلأمبوائلثأرتهلسيداءسائل

مأشبألهااليعلقاافمالهنمبرالمائحاأزسئوفيأد
3اماوهالنصفهايلةسدروألصامحاجالسكوثأإفي

ثمالهاجعينةفتنظرأبداذالمحيةمضهبمطااحمطا
تجالهامنمثتراوكاتأصئألصصهابزاعقدتغاايخةوحمار

اصالاياسيدسائلااتجراذابتلتوينهاالاعكوفيلالفالالتي
بطلجالثاراالهكاموالببالمنهمالثاراخذتايبوائلرتاةحللمةالفهذ

همومهامننفميوشفأوائلثاريلىالركتحبيدافياصالوالمعني

والمعنياعاليهاالدلىوابالالدمالعلقالدلويموالرينزلالذيالماغ3
8بالدالاقيلكالماغااكثرتايالدممنصالواجريتلوامنماشكت

بالمحهاقموالمعنيالمعمامكلىصطوتوالبدردبغيرهارايالعماكء3
افصفاضافوانماهاأللهاولنلةنصالثهوريملةوالبدرالمماهرغالذىتعالى
اىيتاءاالىالمثيورفينصفبهيعرفالذىالبدرالنالسماالى

اظنوالنيباحطنفعلىاوجبتوالمهفياظفربمعنيائقفالاىاثقفحلفت

دبفارقةيفارفهالفهمالهعينهتنظرفخاتاالكريمبداىلحيةبذىنهم

عامميلواالصليخعفدهاالبباىكنىمهابرا8عقدت5بدنهروحه
بعداصسايرا8ضلتهالمحاراولتسيغاننةنهاروربوالمعنىالفداةكد
ظهانجلتاطأنتطقهالمااتيدوواظوفمنلحيرتهابثطالمنشراكلنما
يهنةسياراةكل



نا9

أماخدناعنثديثامتغطرستجيمعليهايسعىوعقيلة

مااأشبناعنتذبةحيمانكآألملىبوادملوهؤصأسفعةكت
3أمثالهاجتإلةفلففتئهارعيلهاوانغأولررثقذة

الزهانيافداوفال

ثلفتاكبيرءخماثووأيا

دواعوالدجأأألفىتمحااأئقيم
وربمضاااغرةاعاحىوالمخغرصالىثيماواالحيكريمةقيلةاله1
رحهاظعلىاغارتيوفىبتهركبروهذووهرزوجهاعليهـايحافاكريمة
الثكتلاعاارجليضرالنوانهيدرالممربنعرت01عطدنخلى

إبراسلواساحامنهالىالمردوهرصاجمعوادخالجيعىيبةاالكل3
منكموجوهوانارتتةجبعوربوالمعنيداالاوالدواالشبالالخعان

اوهـا3اوالدهاعناعفىاقياكاالعرددامواالةاخماعةافيوهمثصال
اعةخوالرعيلهثي11اولنمواناواالسالقمعنيهنااالوللهارععنفوان

لمجالتهمالفوارساىاااوائلبوابقرت4فدإفيواصفهاواولافيل

احشصيئ41حايا4خهماقلفيجمهنلمدوالهمنغاريهيبةفيأدضين

قيناثاثثقيةطهن8محبيانهضاالرماالثغايفنوازايدةما
افعااوالمأتمطعنةفةستمالمائقيم1هالزهانطرلمنعإاتىلمالليلدهرم

هائلةطعنةانهافيوا9بالاصوتارخوالعرواالعرالاظيرفيمجممعن
الثرفاهلنالنحعالموتهتجنهحيموتبلالحياةبعدهالمحطعونزجطإل

صمارصلانهعلىيدلعلىباالالمأتموصفعليهبعرلنوجيوبهنيشفتن



عهـ51أل

1وأؤصاليحطبأبفيعؤضنبلولؤال

مباألليلينىطعتالصدورالختلطاعنث

3غاليااابىفيرئهرياثافىالخيلرى

حالوورإنساناألدصئزوفثوالد

دأهثاليالشكةرهعابئتجاقتيث

بغداجفالريعتوزهاشأالدنذممص

ووالاىارهروالعوضللسيإملحامملااكااعوضنجلورال1
لطاعنتلوالوجرابمفاصلياىليواوطصسيفياىاىحظبفيالدهرسهام

والمعنيالمقمرواآلليالعوارسصدوراىلاظعدؤر3بعدابيتااول
الطعاالفوارسعدررفيلطاعنتصليمظجؤرفيالدهزادثوالص
مجدفياترىعتتباذاالفرسانترىمعنااالخياترى31نيئصير

في14فوالتلهمشآشذالثيىالنعليهموئقدفابر7ستيراضينعال
اىتعتيت5فيماكانبعدفالضهمنعارالهفماالتسابيتاهذا

الفتوةوجمدانهفيوالمهالسالحمىيلبىمااصكدواافياناقاباتخلقت

إفعفهمامثالهكالثيوخوالقناهحاصماالوكراهتهكبرهخنفسهفي
فيفاننظاالبوسحربفيفرسعلىكافارجلينطعنانهتالىبيدايريد

اجررنتامتلاقيلوالورهاهـءاطقاالدفنى6الطفةقرهمنرث

اتسهعتهالقمالطعنةهذهانفيوافىالمثيفياالسراعواالجفالاخنفت
مزقتوربماخائفةوالمعثيفيغتممالقطاطقاهالمراجبخلهاكاتاع

الحالةهذفييها



ك151أ

مقرومبنةدروفال

اأممتجاباأيوانمودتماووممرخرندمنأخوكخوك7ا
1أقتراباصكسالحمةوزادلعاديمنحاربحاريتإذا

3المجذاباحأوتماتلياجماذبتةقرينيإذاصطصو

تائتهاباتفعهثتعكادفيلظاةخقفذيأهلكفإن
دراباأؤةمنألىألشرذنربخسئىحتىبدئوهضضث

أألغضاباوألقوماألعذاةبيتوعاألئجوىدفأشبمثلي

منكيدنومناالخاالصادقاكءاإنمعناهاغالىكاضاخوك1

اذاهضاااحاربتاذا3اجابكراكاشالهرتهدصواذامرديدوتر

كتمليينكاسألحهومعهلكالمواخيهذاشكقربعدوكحاربت
وصولهلماتبهاخمهياذبتفاذاالقوىحكةمدةحباليانمعنااغ
نربامتانترلاففباقابر4لهصبهذبيلوذبلياياداوصارهاك

فتث5احذفعلتاناتؤذانحوفدنارعداوتهدجبتذيرجل

فليألفيلانماشيثربوالخىشؤعنيةكظهودءقتلىكهااىبدوه

بيارادانهفيوالمهءاالمضااربالمقءالماوقرابذنبلهساالتيالدروالذنوب

يهعاظيرازاوأوثيءاالمقاربةاوةممطاثئاذنومنهفسقنتهسرا

أفجوىردضاردتانمبإالبيىفاثصهدبخلطأ6مقاومتيعنجمزحق

لدغبماحفثليعبكأيحسفراشيئمءااالبطوجاهرلطهاثفثاص
ثالمل



أ315

اارقاباأألغلبخفثةوداونيدبرؤتفيأنممونة

ماألشاغأوخضاباونعألوزساسواعلهنضلىكألت
ضبهبناصيدابتىمنريطنسليفال

3فألمحلةاوىبأوأهفذافأخلتبةفيئماضزصك

فائهفتلمئألكامتأؤقرقئحثيإشاأنهفيوكأن

ظتيأأألصاغزأبينوهايسددأمفأماأفيتماضعرزممت
تعلتيوحينئسنريعلىمثنيلقؤمهرأيتوهلاكيىترت

نهغوالظبمأسدهوخفيةبالثرتوعدوفيالذيناىالموعرقيةان1
االسودءلقامنعلهماضدلقائييروناعدائيانوالمعنىالرقبةظيظوهرلىاش

ظاهرعروقواالشاجعبهخيصنبتالورس2لميالالمبونيسنطيفل
3سراعدهاالدميفارقالاالفراسدائمةاالسودثتاانشوافىفا

موععانوالحلةواللويالبصرهبقطرفيوأدوخثدةاليبةإرواةااسممرتحاة
ووافقنجفيوتوطضتفاستقرتهمكبعيدهبدارلمولاطارادتتماضراقوالمعق
ضرءصيرةوالحلةبينالنالمزاربعدعلىيدلوهدافاطلةبالرياهالثول

منوالسنبلوالقرقلعينوهرمفردهالمثنىبهداالمرادايخإنافيوكأن4

منلءالدأتصاتافىسالتايفاحمهلتالعبنتحرقاقيأإةإالدوطاخافى
والدوهاالثريطةانفيمدكةزايدههااهتاها5تماضرفراقعلىحزعيني

مفايقؤوناالعاغرها6ابناتماضرأنيههممازوالمعنىالحاجةواظلةابناثصغير

لمبننوماافرابيديكفيماراىيداكبتتر6فيبهموتكمرنيبعد



علهي

1جلفهياصغضلؤوابكنى7اغشينهألئانباثماابرارجال

3وعفتمطاةمنقناتينهاتوفارصكفينطةأزوئاخ
3أففدورفملتنصبشلتواعتئقنضانبألد2أنعذارىذاوا

كالهالةامشارأقمعمنبيديهغالفائغفاةرزاقدإرتا
وائتيالتياأجانيهاكفيثينهاألحشيرةثأىثرأقدو

بسؤاقيحافيطاهايثثرلىرجالقومهيترا4لايماايتراءوهل
تجلهالببتفيثي8منبدلرجا1االفتقارهاجهاالمادةفالتعوعسر

غثميانعندلى5رجمألتجدينهلإئاتايتوالداهيةوالمعضلة

وماخ31هاييركنشدانهبذالثيريدلهاادفمنيأفوىبهونالنوائب
لتقىرفقةمناخوربتوالمهاظهراوالمطابهلتشرفقةفاخبهارادقيلنازلة

نروتظهرنفخاتينالتفارسوربباكراعهاوقتلينهاكفيهاجبي

طعنهالنخامزقناتينهاتقرلانباطاهعةايقالوكانونهلالعامنه

وافقنءعذراجمحالعذارى3اعةالىليالمنهزممرلوهوظعهزفي

اسلتولتالعذارىواذاشوالمهالملةفيءالعيادظتايوطتاقناعالبمى
حهنءداروعشدوممنالنارسكالقدورنصبواتجلتالدخانعلىوصبرت

حيائههلفرطالعذارىخصوانماالقدورادراكالستبطاهالجمروالملةالى

سهموهوضلقعوالمفالىاالئلووعافجمعامفاةااانمباضهنوشدة
وغالعينبفمعمثرأهوالعشاربمءالسنامراسوقعةبهحعواالميسر
ادبرتذكرالحالكانتاذاوالمعقاضهرلعشؤالحاملةالناةوياثين

االمالحعاالب5العظاماليرقعمناماعليمنالحاجاتذوواللتللفداح



كهـاهءأل

11زئتيائفشيرةئقبلبمأعنرجهلهاورنذتهاذىأعنص
3المحفةذيفىسائمتىوحبستجريرفيأألحممؤاليكفيئث

اضيازبانبنريعةنسىبنابيوقال

3ألمئوجمزىبعجلزهريماثماتالفيتوخيل

بألخفلرثبررتبروزفتوإنعوفبتذااءءائبراجوم

كألمحجرلممفمةروحافمانفياعقرضتإذامبوح
شوالمالدوامنامنيرواالكيرهاممانوهىاالتيتصفيروالالالفسادوالثأي

لفالمناكيروالمغهرحملجانهاكفيعليهممافسدأمثيرهاعلىاعحانه
عنإكغانههعناهمااوصنهتأاالدهرحوادثهنءإقههاوفكةالماي
المولى3فيعثراتهمنيصببهموالكهثميخوعثيرتهمنلالجمخوي

افقرواالحاواظلةالىايالمالوالسائمةةءابخاوالجربرةاالفرباالحمفىالمابن

علىوفثاوالغنماالبلمنوجعلعاليجنابتيمنءبثيخاصتياكنفلموالمعنى
المرعةوالجزىاصبةاالفرسلمزهافيوااولههشيصريعان13الحاجاتذوي
غارةلتوربوالمعنىالهالحاجةقتلىجريهامنتدخرهماوالمدخررالفي

بهعمعأليهةاطاتيانهجربدخرسريمعببفرساوائلهافيدت
بعدالجريوهوعفاخهـطلباياذاصفبتالجرىثرطاندهءايءالجرا

ايسباطضعليهمبرزتاالولالجريافيمعهاجرتاىنوزتانالجري
واذاجريبعدجريمنهاطباذاجريهابنفدالاضهاوالمعنىالثديدبالجري

تسغايسبمحهالخيلتالثجرياولفيبعدوهاقهامعهايلاجرت
المرحمنوالمروحجمحىاىالعنانفيواعترضثءالمافيلساجالبربمفي



551

ايزذوبهأفضىجثمنبالنراقنمكلدفعف
ميطزألنمولكمئةلطارتقباالحافروذطارفلؤ

3صافىااألفؤادحديدخفيفثمرباعليسؤذليففما
تالخمزولياتفبمادرهابألفضاسنحتأرنجاءرأ

ربانوزقئةرئهضةمئزغوالئهابأسنرلح
اضياصهنساافوارسازيدوقال

اررماكأخهقنئرةعلىليرديرلفةأوسأئأتألى

انقيلدهاعدمعدالسيرفيتبحاخهائوالمهالصلبةالمجعرعةالماصةوااقبختروهو
ايندتاالمدارالجريكالحجرفينياكااقبخنرولهاانقادسبهاذافيم

تجةحراقاوااالبلأنموااالولالبيتفيتالفيىيخاوربجرأبوصالحل

كروذوالففاالىاداهايبهوافضىوسودبيضارهفيفيهموضعوهوبرفة
نلكادىحيثنبالراقابلتعافبفيارساتاظيلهنهانوالمعنىموضع
صذهتنفرصيطيركانهناإضماطارفلو3شرذواففاهاالىاالبل
المجرابمارحمنالسوذيق3يمونماالهذاوكنصرعتهاهنهذلطارت

الجاتوابهبرزتايإففاباسشىبم4المرتفعنالمءوالمرباالثاهينوهو
ىراالثاجمنذلكانوالمعنىالخرمنواراكماوالخرولجةحالىرجمواضع
مهاباسرع5الملتفةاالنجارانفبلايافمبقبالمضابروزهاوافقارنما

وصتهذاصرذنيق01ئوالمهمجركهايصهالهموالمنزعصوذيقنجرها
حافأياوسابنتألى6بهاوترامحركهسهموالفرممنباسرع



عهـ651

اممئاجدألأمنألمؤتحألكريخينجينماشؤلةصذرمنلةقصرث
مهصايدالرهلاندةفقفنثخينناووشنعرهوببنادعافي

3ذاذقياذادأإنسأكفيكفإتياليعنلةكقوقا

اضياضرارنالمحذربنارقاداوقال

ثخ4صاو8االحأميبواأفيوبهعؤذعالهـتلقذ
أزنمابأبنممراغاوألقؤاتغادؤالقيتئهنمنأئذتأصخالىولالق

الىثبذبشيراصمعاحمايشويابتياطديدجمدانومفأدجمعوالمنائد
اخماعاوالمحاجدفرسهاسموشولةونعتحبستايلهفصرت1خستهن
كونهنفسهوانجىدفاعهالثدهصدرفرصهمندنوشوحبسههنعهإنهوالمعنى

ايهصايدالرماحانوالعداوهأبغضاناالدشاءضنعلى3جوااعيسيد

كلذللثالىفاجبنهبياسنغاثهوبصابنانئوافىالطيركاكللرجالانها
وانيومصايدهمالىجالحبائلقإواحتخفاللهوقلتالعداوةهنياها

مرضحافياالجهةالنبذالثاهصانماثمماليعىكن3بهاساحغظك
ذادانتخافهمايكفسأحءمالااالجانيمنفىكفيكنالناصروالمعنى

ولداالفةفيةاجاومعنىقبييانبفةوصداغهدذابرايالمنية

القبيلنانهاتانممىأقدكأوالمهوالدواباالبلىاطابفموالحاهالبني
وكن5نمالمةطالبندفىانثارطلعلىالواقههذهفياديعىقصرتافي

ايازنمابابنوانؤارجمنستبادرواايتنادواصاعا5اعدابهميريداهابي

ازنمابنالىمارعينواانحازللفالاقيتهمالذينعدأفياانئوافىوقأيةجط

اعطبةأشلمبسمنلهمالتوموجمهفيثبتازنمابنانبذلكيريديلنهموينيوجعلو



ا75

امقومالذ2ألطرقائمنقطعمكانةعرفثاذفيهفربهث
3تؤأماأنقؤمءصاهنلةجعفثتكمصاراخنيلمزخيأنولؤ
3تمامأتبعث2غؤجااناثاإذشدئئأنكتيبةئعنىفيناولؤ

ااوفال

قبائيأبينالمحرتألأنيفشبظفرهاأذرك2المثثقراةألنإذا

طالغيرفىنصطليواهاابضرابينهغأراوأوقد
ئوالمهالرخموالمقرهوايدنتجروالطردابربهتمتعلقءالطرفابمحقطع1

مستتربهميعرالطرفاهتجلعابهاصمنخلهعرفصمابعدرمحيفيهفوضعت

معيولدهنوالؤأمازنمابنالقوهبصاعيريد3أنزوافبلهمرشلالنه
فيهونانالؤمعالحبهلطهذلكورالوانكمعررخيخاتيوالمعنىبطنفيخرا

والروئاهالملوكتجلذمجحونالضهمالقوممنالمالحينوخصكالؤأطيئ
ووالمعنيازنماهابنجمهاالمرادوالعرجماالعدولىلماطوالثدهنقاايميبة3

للنوحتمالماتهيجامهوفامتازنمابنفناتدالكضيبةيمنيفيحملتيكانت

الميرةفيامنةافيهوهلموضعهعليهفياتعلىيدلماوهذاعليه
االنتفاعاهكناذاافرادركمنظهرهاوادركاطراواثقراالفرسولدالمهرة
بحيثوصارظهرهافوىاذاوالمعنيهدطوهذااوفدهااعيالحربااللهفثببه

الضرأمإهبالحروبابالىفاللالقبابينحينئذالحرباللهفثبيركب

الحرسملهبةاسباباللهاثاروالمعىالنافعوالطانلاالضنعالوارثجالحطبررظو

النارالنالفراموخصالدعافىبئمنوهذابهـااعطلىاثعالهامنيتعال1
لهبهافبنيخذ



كهـ851

1وانلسأفىع8اإألزوعلىاءمشيحةوألسالححملننيإذا
آوجالصديتيهليواءتالديا8ابىاليألئئلفتيفدى

جااارةهبناإلخضربنعلةفال
3فصارا6جماالبنوضيئاتالقتألسنيفشقيقةويوم

ثستدارااحتىمافيبهبئثممزوربرهنارطاحبأش
تراخهـااةبرألداكانوزفىديوس3اةءاكالاسلىلخر

يافهاخسعنحيلوفال

لمالخااالبواناالمهرةتربماذاإفواالحرباروعواةاطاشحةتالمتاز

وههاليايبرأسغااليءاقيا3لوابنيثذاإمحندالمانالهالحربفىامسرمحا
صيراالبلوالجالايوالجاملألالهلمسيرالصدبقاقدصاالمالداخاوا

يخاويمرهالمذههكنيفبقندزإالىواديمةااليدىاإفوادجممأةاالمال

الهكمثحببصناناطفلإنربئصنانواط4ءعدآلرقةافة3ها
بوماذكروالمعقافيالثشبنمسعاانامكانأهاقربارضعةق

فيهالموتالفراايانشببنياجالفيفصرتالذيخينافىشفقة

الزفوصازوروالرلزخرفيلافيزوروهنبهاخانظهايبارماحشصككنا
دوأراخذهايواستداردالقومبوايعثىيرأشالموملاالذنخرقوالصبماخ

وكلسيدهمعماخيفيهنظمضاالذييوماموالثقيقةيومانتوالمهراسهفي

اية7االالعلىلخر5قنيألستطحتىطعنااينللطههنحزةوايخلإصطام

قطءبسطاماانشوالمهالمنجرلمرارتياظرقبيحةاكحنةتجرةويرعليهاسفط



ك951

1اآلعامسائريفأللقاغداأتياذضخائنيءلقذ
آأكروارسااضحتىألطعقغايةللقؤمؤنائبنابانجعفت

3خواشاألوزدهمايومكماذدتهاتنحتىألقؤمأولىوأرهبنث
اثألقؤاشاذيهعضبرونوفصكعئربئصحاحررنردبمح

راححيارالبسكانهدمهفيقاغرتتجتهيوخعادنروءمنوالهةهءاالالوو

تيمواالحابخحدمرخمعيالثريفإرهإباومالةيحبىالذيالمصغ1
يجهلواماالعربهنولدتمنوكلوقربثىصعصعةبنعاسبني

اقيناافياالغداةفيكذاكذاريامناننيكانرهإاباصبحناالذيناطي

اغالجوناصانجعلت13بعدهاليتيوضحهوبالشريفمنهماالحامىفيها

فرصهاسمنواطماصدرابانوايرتبهعنىوجاتاالولابيتافيانخإر
جعلتافياثارةباجمناهمثالذتاقوماعامقدكأوافىراحبيواورسرطضوا

ايواتهغحى3رسبابالدمكالمصبوغصاوحتىطعنغرضافرصيصدر
طاسقالهموالخواالشديدقالعطبهداوهواطيامجمااتناالجموأكفوا

3بوازدحاملهافجمهونالىاجفيوتردايامشةلمرترسالنسلىوأساظعطثى
ارردالذيوميموذلكوافكةماواظخزثحتىالقوماتركلمإكأواالىرد
وهوعليهنعارننتجطيداخهميرءاظابمسرالحسعطشاباذعطاشافيهدفعت
دنجناابينماواالعثاللبنادنواضقيماالرخالمطرد4يطردويهددهم
أعلىوهوقوشحتجطوأليقطعهااكطإقواشاادةوصنهماو08يفاورونق

اكعوبخلنمستفيمبرععلبههموحملمعتالؤمرهبتاوالمعنىاطدفدضةل
اطديدبيضةاعاليبقطححدةذيسهفايوصب



جمه061

1ائهألبساءأيقايؤهااتخيرنثرهداودبنانسجمنؤبيفاه

مفألساالعمتئمحدهاعنترىوسالحهخفافيسوبةةوحز
3فارساصئمفارساعنيطرفث2األميألعنئهمبخنيحتىفهازلى

ثئمارياأنائمعألسالحمتيدأفااأنكرامقؤميخمئأوال
أضياركعالمبنخرزوفال

7الجذملماشاكالركضةيغاالجاألعوفاهمانبنأضى

نقيمانالعربعادةومنجمهمنسمنداودايابندجدرعامنايءيضاو1

حرفحذفدبعخصوببىالماوادممةرةوالطنالامعامالباوالباقامباال
غبدوايبمطردعلىلطفهبالجرءبيفاالمالبرواعرابنالظتخيرتهايومابراي

ايوحرمية13القنالبويهالثاخرتهاهنجاثداودخكةابنمملءبجضا
طوالاموايلمحذوفصفةالطوالجماساواالحرمتجرمنأمخذةفوس
اذاالمجرفليوهومنفلصذاايانمصبرجاخرجمهالسممنحالوقالتا
ترىدايعلىخفيفةطوالوسهامالنسبهعروفةبتوسووالمعنىفيههافذف

مالعملدوغيعيقالنصاعةهمنعطبهاضرباذاحدهاعنمقنوناالسم
اطرفنهماوينيحالايضنهماليلجنني3بهاالمفروبقيبعالالناغ
الىوقتيمفتاووءدأانهوالمعنىفارسبعدفارعماعنياصعرفيايالحعني

منابهماباثبعنهمللدفغالالحالمعدايعغايسالحنيدا4اللبل
فإلسانالوابايدالحعقةحمابةمنطيهمادييواذاكاناالنسانانوالمعنى

يزبدفبمااطدبلعليهواجبذلكالنممارصتكلفوههمحمدالنذ

ارفضوالجذأاىوشاكالميوفيأصاأيارصفىاينا5أرابركل



16أل

اتجئواانألءإأوأللهئواعسئههنااذأعمأنىحتى
مإرئمولعادقبلهئمتسرلنمهاظاهرةائليتإهأنتهؤالهحتى

أةبجابنكعببتىكوزنقتشةبنعامروفال

لك051ل5ذا ئائا

حماعهفأصاهةأنهبأقوأعفبطنيذيرثالصاة
تألةتخرئطاألقؤأكفرنهولثرأيتاونإكط

درئوناعيخأئمبرئرنجوحميبيرمرقطفبذي
الخياحفشدةاالاسنتامننساناننجىماإئوااصوطاوجذمةخع

ةوايراوضعوالدهناالجلاصلماهيواالدضاعلم1الربافيوامحانه
ابناتوالمعنهتيهةهثواصبةااالرضاممانواةاالتةالرفيير11

قامووالذيوساصفييسبرالدهماجبالالىقىاحتىضاهاربمزالأئان

وظاهوهوادالجرفاهرةخاالجوف2ئعالىئهاعندلىءالثدائدنبالممان

حتىصساززاوامايخاوالمهاشواحئىعليهدلطامصدرانهعلىوبشص

هاتينمنواحدةمثلةترلمالهارصيرافتصفاداديهذاهياهالىامارفى

وقوومرضع5اهراشيدة3الىهـمنعابهمدخللمالجنإاقواهنيناال
لبحلرهمشانهوالمعنىموضعةوالمصااصهلةااالرضوقاعخلواالفي

حاقتيئواائيةءدلىنريهكولن4وضع5بعدموكأبمعالموابهذهضيدة
اراكوالالؤمضهدتضظريولمالمواضعبهذهحالمتااليزلانهوالمحنىقناة
اعرملتاهدتبالراحتخرقءنهمواالقومورايتفانكلفظاعتهمثلهالله
ينفرقذبمهالسيفيدوفيأزيدرأتويقالكارطذوتوجوابهائل
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انإاللبألفواقبورخيتيةتىإنمأرآفيصرفاك
اضياعازببنثماهةابروقال

3تئعستلهبألدوكادكأأمراههالضبةردذث

3توأوبأنكؤرأفيواتناعهافملىرى

المرئممثجثواوأجثوإذااقاألمعرةكمضاحيا

طهعتضباذااخرتعقحصصاحيعنزلمنظقوإن

ظرفجإببنويهملمهالبيتفيبتبلوراءمتعلقاسدبنيدبافيهبة
إئوااهديدقبعخهاحكاذاانيابهيحرقإنيقالايضارأتالو

عإياغنكعابوهمتصبنييهينفربذيايفتاررأيتمشيدهقواانه
فىةيمإئاالبداغناكاياينأيفاكيم1وتجاعتبأسنامنأجمبث
بلبهرجماكتعافيوالكةالمهفيممروعوصااإظرانطيقيالطنببعدك
كان3ثارناطلببلرااذاوالدناالإقبىانلمجتعالىاللهبأنكرجماهعلتي
فطىدهمعليهاالتفلبريدونءومءفيصثهرنوهمنحبةاهتعلىمقيئكأامهابو
تداتوالممنىياتهاسصاكانذاامواههالضبةرددتؤقالوقومهثمامةابوعنها

األعادجرعليهملتغلبتعنهمدقايرووالامواهالموبمتهمغبةبنيعن
لارواكووولاالايوآافيبرددتمتلالمطيبمر3بألدنهمتوسلب

حمتىواالبلبايخلعلبهميرزلثمافيوالمهالسامفدرئلىاالكافوالقنب
هنىواجماسواهااذااساأممطجثواهااذاواجضوااإاحدمنطردك

علىجمالونوهمقاتلوفيوانقاكافاتلنهمفائمونوهمقاتلوفيفانخاحمهمزأتال
قإلواالعلهفيهفلمنطقوان5القتالاهدعلبياجالىوأناقافلتهمالركب



361

1نربأأتماإذاالفرازفسبهفرخوغجأدشرمنألر
ايضاةثماابوالوة

محامافىااليقطركضكتتا8أأاصالملرزفقأ

3تضامواأتألسويةأنأالزيدويسطألسويةإفيتسأاء

املجتمماالثبئءوجمارصبظيلهنمبةيئدعحازكفي
الضيكةبنالمحهبدوقال

ىألهااليىةالهبعددثوألدهزنمنعزهئمالمرجوألمحارثجماأئغ
ذأاىمتقبذا6خرظريقاخلىائمخراتعقبتهنماقفيصابمزلوان
عداتبصالحيعدلماوالمرابوانقلمطقفيعاصيزلوانوالمعنىمطلع
بالثرحصهىببتالانهمفاهالشرالحمنأفر1مكانهخراوطلبثعة
بفرمنانعادب4منفإضربواطالشراالخصمهابىاذاواكنمسيفامادام

عدتطايقيرجمل13اكائرزرزلنك3وحللهاوقثقربعندالحرب
الرحامواخذرفيتباعدنااقتيفىرزلماقلتوالمعنىدمرعكالاييقطركال

يةواالنياتسا3الثدائديبافلمجانبانهزوإصفهجمصزديغيقتلكال
اتطلبلهيؤلولمجرزءزىيسانهئمحرزوافىقيلوزيداالنمافبةواإ

وتخفعواننفادوانقهرآصاناالنصافبلرتكحمالعثوصطوانتانمافكمني
تحيةبمونالفالفربخوضربدينهمتحيةخراالمولوهذايملنا

وانمفنرسكليتحاولهظيلةيلذلضعفكجاركاناكامعناليتكعندنجارك

بمببنلينهساانلاالنإإثذايموانمانالبصلانراحلىيقداليزعزلتوكطجاري

بعدبحدث5تعارضنيحنىمثلانتهلبهالتهكمبابلمحرزمنيفهلنهجا



461

اواحواالألوأمماماعزيزاعزابدالبهضذناإفلمتريمناا
2ساألبغواديأألربالمجإذاوسطتفمغجىحتيخذانثيمفذ
3ماالإلدهذااءائئزاممدنجاخلولىلىتجغفوناال

تفاالألقومقضالعن4رىلىعأوهوفةيىفوثائاهوذ
ءاإضاوزإل

رهوبوبوكوزراةكمافوسهمزيدافييدألىرممىإنفا
1هروبأمميفوابئخةوألدرغلمةساالمحقئعلىلمحقتسألواابئ
عإإسترالذياطالهبأهافالمرةالحالندالحالدتباياالإآ

فاهماصفيحاناكلعلىاخقرناالذصنارتاابنيأقيرسالوالمعنىاسيا
رجكلمعيميلموناخهمصريدالحالخدالحاليحدثوالدهركذلكنجدفلم
واخرناكمونعةعزفهمالفومناواهلناكانتركنااالبلنهماكاايتركناانا1

نحتوالمعنىتهورغإرايخميىئمءلناا3بإللىنجرحتتنصرونافلمديعايهم
خرامنلاحواذاالربابوسطهفلوالمقهوررحقياخذعلىفادرا
عقدوحلائمابناالمولى3لملمثيوجومهمبردالنجاحوالطرقبهمهـتملى
يخذلنامبناالىموكوليئناتجعلالوالمعنىافإرساضفعئكنايئالحام
نااعيليضعفحزامهعقدحلبنامالالسمجالحربكارايفيلجناويعين

بالخوفمرلدهوالالمالىيدسمرلىاىونائإلالاى4افافىمنمرلى4
السيدااليدترىانما5قإللمجاخخذاوالرعبالمصبهةمنيدنوبمف
لبنييوجبونالالدبنيانوالمعنىمرهوبكذبنوبنوكوزووجانوزبد

صبةوالدر6رهوجبنووبنوكوزبوجممنالحرمفوابمؤنامنفوفيزبد



ال561

1لطمشزألمعمانأخسفالنطئمةع8امعتنرفإنابيفماوات
3وبأءجبنأنعيرذوقيديىذااوضحابزتعالرحماركفأز
3ضسوبألفضلااررعةصنغأصغضبةدبرهلبنيزيذتدغإن

وبطزفىءألشعبةغدغطفانفيلالكئمداصجمرىوالتئهونن
يانضصيرةااالخفوبنلافضاوفال

ثاءوراهستبسمليخاناعلإتييدألىأفاغاأيهأذاأال
مخنلممنى1ررهنيداقياقرابوافاوابةالحةلىمشدودرعوااي14
جمؤعدراضشاوذالثعلىلحماكمطءاالدناردتمفانرالخربيخةاخا

النفواالجاضةالمعثرنفبهيحشر11لااةانااوقىيماغادفيوفوالبءالحقا

معناوتمعثصمالىانالذلافواالجةاصعابوهمءجصفانفجمع
غاانافي1والراناالرعلىنصوالماابءلطبرشنزةر11إفماان
امماثربعلىنفرصناتحبردششرفاييهةذمخنالحلحتاكوأان
فاحماراذككفايحماركزحرة13رناغاعاتالىتانضلىورجروال
فيملمانفيةاعيهقتهيىايحيوبرالىدوزتاالذيعنايةفي
بكألاالانفبائلوزرعةذهلبنووزيد31اعركعليكقناصاذككا

اجمناجهاكتراالاالفرزيىبحوتدعانإنن31ماثياففلامنالاي
ةحمافيهناافخمااحديكونلالالموغخباثذيخلدعونااذاايضساقرهنانحن
علىنهمإزعاتاوكنضافحذفعلىفرمروهو13عرقرب14فةالحف
فيسدأعإلإلكحردثؤبعرقجرىيموقالوالمعنيعليهوخرهان
إفيافىخرضيهاايااكطالسيدالئيذااكالأهالحضشعباغلىفظفان



661أل

1انساوكادالروعيومئقاتلفبيلةألطئيدكانتاناهعئيدأح
ممائهاوندئابهاأفوىتجذةكيفيأتيواودءذاكفى

ءيىمنفالبمأئجوبنيالااتاسانوقال
3أطشيثوماخننثماوربيكألنفلنثلمتتدوتائوا

بكيتأؤالنهفهألئئنمنأنيفكمذتثفنثولالكني
ططوودبروحفرتذويووجمدبأبيبرءاانمافإن

الذىالكباايوالمعنىالموتلىءنفسهالموطنوالمستبلابعدىاةإوايد11
وانبففيفاديهاواعابهاافياهاورافانفمناحكنيفرهاالداينبح

محاعةقبيلةفانهاايدسبيلصلاىالحالشددع1نهابعدلىتك
قهمحةعندافصنبلمنساسيوتوالتمانفمصيونتبايوموافداه
الجلاتطاقوالؤىدالقطعوابهوصفهممالىاىذكلى3ؤالدفلاخد

المعنيرهالبعدتاتاالىلمردواتايمائهاندجالهاتنجكاالقطحاي

بنجوألديهمعيهمحامياءوانيوالمعةامزاهنهتوصفخهمماعلىدتابنيان
وقاوا131فيهافاهلكالقعربعدهبئرفيطاسةاندونيبلقيسونال

النهماباصلىفاكتنيسثرتاونىجفديقرلاناراجبكانالمجندتقد
ظدوممني41يمظمطسكرتماايضيتاننةوماجننتماصالذكطافني

رمزتوالعربقدجضنتلهفارانشهاجالومابيانالبتبهذايريىلغا
ةططةدكالذينىبمذوحفرتاذوهاصحثدتفالفلذلكفابهاقرةصح

البئرالنحفرتاالقالىذلكوواللفظهائيبةوالالمرصوالتيعخوة

بئرووجديابماهوالماهمنادبماوبمونالضيماتهلفوالمعنىيمنعةمز



761أل

اوالدعوتثهلعثفماعليتمالؤاقذخممزلبوقللث
مفربتشفارسوألةذيجلهئمضبصثواألكني

يشحربنايروقال

فاألصفراألسفكاألقرفينزسخالفئياأراناولقذ

تمفرااائبسابسحونعوارضنرصانيماضئباعةبينفالجزع
رأخضوأورؤضاتنذىبموهذااخاهةبيضكثزمنكأزضال

ماأكطهإ41وخمبواااجصاييئتماواقد1اواصلربضهاحنهيإقيا
االنضمتفدفامهوالااحداسقكتوالايدعرتوالفاحثاجزبمجزعت

مألمبتةالماههدافيومالخصهعلىتعاونقدكوقبوظاطتنيشلييتفقوجانيوذل
ةالحرلةاالنارسلةوا3ابليراردهجاضيفيمتهوحهعنهاردتهمو

اماالثمباالسانتهمخاحانيإفيواجسعىاييتوقرالحربالتوا
بنيوللىالماهـوحذااروضىفيءالماهتوبمهمغلفطاعنئهمالزاحالىبا

اكااراناارانالقد3حاورونختلطرنوهماطبان4زتاخضحمرةفزنهرم
اصموالقرىوادبطنوحائلسميةخمعصوحمىرايذاايالماضيفبلمستف
ثذهوروناوعصارعايتتحممةياتنىالوالمعنيجبالنواالصفرمىوهاوأد

رأرضوعجالنورصافةوضاعةاواديهنعطفالجزعاأفالجزعالمواضع
بهيديراالسودوهوجعاحوىالحوالبسابىصالطافيفبرحاتمبهجبل
بهانلسالالذيواالففرالفضاوهوبسبىجمعوالبابعالباتناظضر

الواضعخطمابمنكاثهرارضيال5أبضالمواضعبهدهنرسكناوالمعني
عجوصعليهمعطوفومذانبالثهرهنكتميزنعامةضلوئقدمتالتي



أل861

1إبزبىاابفطمهئخمطألكألمتواريحنميوخيئا
2وتدلرااقابئالفسادفبلقذشألنوىصدوأدالخاحث

اطاكاانجبرجمابنالمهلمجدبنهاالثبناساوقال

13وألمهاجرأعرائهمتناذرهمآبغداخروريأجإشاليأس

ثإنزادرأاضابواسلميوأضألئملةساجمدةاالبهئمتظلح

بدإلفيرهامنخرهوبمخصاكثرالموانحاهدانشوالمهءالمالدمدنب
والماصاظمبذاتاالرضفياالتيفالالنهافيهاإهامايضكر

اصوارواضيأتالبمرترميىإاوهرإبئأضتعلىطوفمجمرتغصو1
ظكانإثواصاحبروبرالممائجافخلاوالقطهيمإرامخمطواإقرانالقطيع
إيناوحماالحائدمنة15وباظفيترابفرويخماراكةاالرض

افعامراكباطدوجالمحديجنامحافالأذ3اثزافىحنعدتدد
الفمادحربتجلىخايماذقهروافىالدفىنزولإديروااريخاااقذفواخدجص

ومفاؤةاخوىاالنخافودعةاهنفيسحةوععثرينسخالىءفيكانتالتي
النافاداكربهيتوذكرهاإقدمأازلإاهدهفيالعدوهوصاالوطاز
ااظيارباذنيهنعلهكمفويئقنلهاذاصاجهسرالمحففييشربكانبعمم

الخوارجفيهاكاانتيةقراطرورىالجغالحرورخاتجيثىالىمرنا3خثني
والمهاجرابراديانسواالعراببعضمابهبعفمهمخوفهابعداينناذرهمابعد

فبعدماضبينامخزارحافىالىمرناعنإشاالهمارواالىالبراديمنالمننقل

اكامحاالكمالكماالتظلعبهمبعخابعنهمواالمصارإبراديااهل
وهيهضبةجمعهفابوالبهالمتصلةالجالواعألههءطييللىالرملقوو
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اصمىسهصصيجص

زواكالمحنيئابرخوصناليبهموقدقلصتدركاافلما

مائخوامارأالرإضوأألععهئوفجيادناوزادلمهقمتايهاأضا
3وقادزناارأوفدفدرجمةبةطامعقليناكال

ثاليئاكزائرباوشعتبآابآساكثراأربرهآكانظم
5اصدارعآوهوقرائضارلبافألأبتييافحامناوأكر

تحففناوالمعنىمنوادراوفهندردقدموضعهعنزالشبئصلىالتالل

علىصيخلحرافروضممواانهمكوطاةاالحرتطبجماظرارالى
بهمفاصىوقد1الجحلهذاعاجدةخهازيمالهخابنولهوماسىجبال
ةتصصافيوايزنااءراتافاااالبلىصوابهـهمصكتواصهارنتعتاي
بههـمأمرعتقدابمارنادزجعاخافاماوالمعنىبلالمازروانضوااقرساو

3انخناوهوبعدهإيتااوللماابوصاطيىالىهأللاطقهااقيادواب

شهاهاثيالدوابمنفضاثمفيااادكضاهملماكأوافىبةالمضطرالخواطر
3زوالخطرانالمعانالهاالتيوالرهاحالجيدةوفااعدتةاذالثفينادواكظ

طخوارضإظحوجمعناانالجهالقلماوالمعنىبناجثايحممناقاتحمال
فدربمااالنظفرأتعالىاللمهالىاالعروكاناآلخرسلبفيمنهصاواحدص
انبقدرالاييناكرالانيالخعرلهبالهوسرتالمومىاكطإبموص4انا

حربءوسابهميهوالعدواثخانفيافابةاالبويمارلموالممقساليهداغ
نربمويضاربأهالاباخي5ليهسامنعهلىبهميئدرصلونلماظوارج
ذلئهنلايفارولموالىئدرععليهالذيوالدارعالشابوياعصفتان

افرانهمبوااذافرسباوايوالبأسالشرفاهلمنلشانناجامعااكثريوما



كهـ071أل

1غواثزأأنخدودأءعثرتوالفناعاوأأأوالندي1اأفملكفص

اصنبمهىااالخرمقال

2كيداءماننييهحدءاالالةعلفزطااتأال
3السقيدألفذاكينأعنكمنلانمسبعضدألواليد

تدتليدومجأنيبناهباالاشلىأعر

3ليماأبزاواؤرثناهالنااتالمجدوهاثرة

الوعيذصامييهاعلىثوفثتماضبصإةباال

عثرلةاونننيطفانهايالقناطر8اناابالدرعختمونويخردارعين
تمتعثراناشامناودجدلهمانمقصودهأيىهالثاذاجدوتعىجده

اخلرارجقاتلنانحنوالمعنىالصفةبهذهالمجمدودالاخهممرادهبلسنهاذالثنف

نلمعليهمصنالظاهركناعاثرةغيردودناومقرمةورماحشاضتدهوسواعدال
الحالةواآللةسنبنرجملفرطقرطاغانال31امنهمهلثمناكايهالث
رهمناحالةعلىقرطاانواوازولياسووالمعنىمازابرةإيهدهايهسده

اغالهابعد3لبفكالاتايفىيمدايمفانيذلكيضرفيوال
ألمحيزبرهتيوادهالخجرباتربوفيمواالتفييرالانهكأوالمهالمواالةالرال

بنااللهالنهثتهركالشمىبائنعزلهمحلناانهعاالحالمحلوعزعنه

منبوثرالذيانمعنااغابيومأثره5قديمايتاييلىفيولناوثيده
لناباحة61وازوومخنييلىالدنامناليناانتقلقددونمااهولاففلواالمجد
والمرأدقومهعنالمداغيدالىوالنابالثديدوالضبىالدارعرصةالباحةأغ



كهـااكار

1ءءدصيرداص

وداالدىفيهفزابروعيصهندوانيةقضب

مزيدؤاههارحبلغتوفذحضهغاءلفاولماءوتتما
المحنيالرحمنعبدوقال

3ألضرباونضعمخقؤمفراعصئلفراعاهعققارعتفذ

تأوبهرناوجعاأحسإذاألشمطاألعألمألروعحترى

لناحصنوالمعنىوالسألحاظيلعاهييهاالمراداوجبالنوهماليوجأاهبحاهييها
فيمادمضاالىعيديضرناوالالغكيابالرعبفيهرسيدشدبدعةيداخنئ
وهوففبتجحتصاافصبهاأاحاساوايلاظفياولمناطتنهد

االملوالعيصفياسغيرعلىهديالىبةالماسوالمندوانيةالقالغالميف
االسودفيهرزأوالرعاخكثرههناوانمرادبهالماخمةتجاراالكرائمابتوكريما

ضديةسيوفامرصةانالمثالىارصولدونقاوالمهالشعانفيأصوتاي

عددهمأحصلمأياحصهملم3عانااصوتفيهانحعالراحنوابهة
بلبمعىيهاوتزيداووالخميناظناضابهدبرتوغإرأقولباالىفيوالىجم
بالظنأفااثمانونماغكأوالمهونيلىيزاوافامائةالىوارسلناهؤلىظكقوله

14محنقارعتقد3ددالههداعلىيزيدونبماورباالحصاالوالمخمين

الفاهدرايةالمفرمبةمضارالخوارجبوضارمحنبثيأنوالمعنىفبيلةابومعن

اظفيفالعظامالسبطواثطباظوفالروعاالروعخترى4االعدا

ءترىإتوابعدهابيتااولدنااقولهظرفدواذااياحىاذااللحم
دنابمأوكراوهففيوجدواذااالصاليخاالاظلقناهالماشالحوف

باصعهفدةيخافمما



ك371ا

1رباالزتءالمحزباتمرسئرااألداديناةدعي

اطائياهاويةنكبيدوفال

آاوأجنجارورنلةاهاوأطألليلىحبالا

3نايامتالتحيهوألبالهالمتاربماوأنعم
اماحاصالةبصاذارمرةرةواذفاني

1015ها4القجاطاتاويألفبكأجرإأؤدما

آ1اافاهنهبويئتناأحلىهثلوفافية

7باوحراجرببهعوالجربالخكلثاتمرسااءباالمحرتمرس1
الالفيينءباراكتحرسبمداأقرهضهدالفزعهماتاليخااذاانهوالمعى

منةخصهارصحالملحيحواالطاللحيةالاباايالجااالحي3الجرب
بهاتحلىالتيوالمواضعاخيةاإليأوشبهفيوالمهمرنحبارالدبارورهلةثارا

ونالثالماةاصحوابارصالهاايدربلتاوقيانلىاهاخارساتبما13
االالرسا5فامعالورناهةبالىةوثفيإليداوالمعنيانالبئبكونقد
ةامجباخمنةاصانالاوفدايهاااوصوللهحصلىمنالماكنالوفديةا

ذائقهانمفيمرةـلرليانشواانقرةبمرالميمالمرةامرةلذوفىفة
بالىجرافدم5بعفبعضهاوكبالثدائدتاممتاالموراذانيماو
قياترعدمانقبلحالحعلهـموافيماوقرمازجرايىتوالمهزئدةءايا

وقافية6اءبماؤقعثذالثيخهمبخبملمنفاوالفتةافعاداعنجهااقبائل
منيلىوربوالمعنىعرامنلبهناماالمراداقالمجةواربواواواولما



371ا

1أمثالهاوآسغيفقراهاواصدضنميفيخودث
سنبياراالنبنجمابروتجال

مخالاصئمماأهذاسعاذفالتحموفئمقلتمعشرالمأرأت
3غلألأيزفأقدبمماإكودقفقدالأضفاتريها

األسالاألمحاردكيىابأجمانىالعخديومأأاقومألميهفد
هئجدالبالقاعرجألغادراقدرجلثرهافيرجألرىأسكن

ءاىهناطرفاإعرانيابنةزتوقال

فقدواننافياحولعلىازقىإ4واالتدير11اغفيناناحلىشلالص
فيءالماتريتقوحرةاقازتقراهافيوالهيراحثرتأيتجودت1فائله

ةتاواوصعينومناووالىيهااذااالرضقروتمناو4بههاذاوضاط

آصعالنمعهفرتونظهتخالرتهاناكذانهصةالثلدشورلصوا هرىى

ببمعقصبهلعاجهافىلطجكالتياالبلوكاصلىولهمحفات3اثاالمنطيم
فالتاباخاقلةادعهراكلمايقولقافيةبالمبحرككنهالكونعلىمبئ

الخزيمأاها3زةنيصاعامذااامحبما3اهذاومجبةمنكره
بمعىائافيواطالأنقصابمعكأاالولوالخللالمثرطهانفيمدكةزابدةها

ينتركنتانلهابقولناسعاداجبافيوالمهارتقبمحاثبعالنبباالفرجة
أقوهاالنضرةمنجدبوم4باموالنااظللنسدكضافقديمااآلنحالناأختالل

هاناأقوماعلىيئالإثوااحالرواالصلاعاساوأكيوالحارداتديدالميم
باالقدامنفسهيمفافئالثدبدباثاعحارامناننسنانتىالرالؤةاظ
اسثوىماوهربالقاععارجآلمعرمعاواحدترككلايرجالادراءقد5



أل71ء

1ظهرعلىألمهجنمخلفشميفييهطأدصلهابزمأرخيالأنم
11رونللذيكانمنانقضواهفذمآجرأواءأيماتأنن

3بدربنئووألشآهداونبةتااشافناقرائفقطعنا4

ثشعريوراجعنيتبفينوئعلوأذركتجنيلتفأصبىقذ
ءالزعراابيبنادهموقال

ىس001دعر

إلمحتهبذانعئموعبقيساصديمعجمنقدجمعت

كللدوااايأجلدهنتمانيفاجلدوهمتعافىنرلهصلةوذالثاالرضمن

جبلواللهيمافرساناهضابايخلالمرادالمارخيلأللماةجالىثمانينمنهمدوا
راالرضىاكلألههوشلىفرساثافيرءلمكأوالىاالرضر3ظبهالمراداظهروا

جمحناكاااليمبايمانابر13ماالبيخالفاصرهوادطجىبنيقمسدوايوم
الذياترامئاخفعىاءباشتفاعقدهلونقهاالروالرزاالقدامالقدموايمين

ايأضارالمعرموافمضاالفدامرةوود117ءوفافيمتابارلموالمعنيابرمه
7النسابونبقروالاطربشربونالاضهمزررواانعادضهوكانتاخذفي

اصيتافيادكتيومهنبدلعثيةاغقطعناعتية3يدركواثاارمحئى
السيوفلباشطفقطعنااعداثارصاخاهاعلىعشةتماثاكاارفيلمإئوااالول

ويتاينييمحاتقد4اثاشاهدوقبدربنووأناالجامعةاقواباتا

فومطقامىاياالرالسلتبليثعلبنووادكتثاريواخذتبنذري
حتىالشعريقولالمهمالىاحدكانشعريوراجعنيصدرىوشؤابنمري

والعبداناالمواتواللجبكثرالجيقالجعلجبذيبجع5ثاؤبدرك
رتاظقدوالمعنىاوافعةبهموضعكانتهبوالمنالرعاةبهموالمرادعدجمح



أل571

ةيوتشهثئماتكلمرجراجةصدبطذاتبغارةداوا
مخمضبلمذايرعوالهيتتعربةاليباحمماسإيئ

حفاوأيويمالباتأثعرمن

ياطائامسهربنايرجاوقال

ضغاكياليضلأللتالثأودةخللأيثتكومنأظهلىإ

حاغامفنسيلذيآتلعلنتائصوتاتلعةألدهرتجمعالأدقلتف
بغارةواصدا1الموضعبهدااباامورعاهنادركومقيسعلىحماامعنبنو
والىجراجةالشعراسةعئكنابةاظهراخرودبواطلتاظابالمرادأفارةاكاا

تركبالصزتاسدبنيهعنوصبحتوالمكلمطقيايتثبويوالمفطربة
الخلرفيهممالبصتاييختلطظاأبستتحرثهاصوجةوممبسهالثر

والعواليأصمنبدلباوعرالصااصهيم1منقطعءاصلخناعإلااال3
انتحزنايهمعواوانازضراوانعربالىعربنالمباصحةموالممنيالرماح
وممباالباتشةمن3التوسحبابمنمثلطوهذاءاالعدادممنتخنفب
يدلوهذاعلمعوفاالذدةووالححببختغىتعاقاقراقيهزإت

ظألل41الخاثألثالمفتلااليصبونفألالطعنفيمهارهلهمانعلى
يتيشوالمعنىنقصهاذاغيروغاخهنقصاذاءالماضكاضمنائضءواظصال

البعةإهبنشاططوتذتشصنيخصالثألثومنفتهاايمرعدالبقعدمنتهاالى

ليوئاتجثمعالاناظصالفنوالمعنياظانيوالغامضتلعةمرخموتلعالمرتفعةاالرض
انبرجابوجابرمبيكاناقاربينونيلالتجمعتلعةواديالدهرفالسالبئلعدى

البرفيافقالبداةبممهكاوالغزوقوالبلدوالخلةمعنناليجنمعانسهرجلفابن



ل671

اةعوارضأولبنحتىودوالكالمةييبئستاءالأنوئهن
ةمألعدوالمئاغفنئافئماغزوأوفياالغزوجمعالأنوئهن

3مااخضءمهئاوألبضمامحألذلمنأنألمثمديدكاأالوذايركو

ترضيأقاومحينافيأالسمنأبفيأياللةهداكفساثل
3صنرالكراضهاأنقلوبكأننابينوائؤداألهوالنقارضك

فمنءوبادأضلنتولكنرعيمااوصاريمورلفصفىايم

4لمتااشاودلىءافدرالانيالتاطومنايانومغ1تإتااالهذه

اودندثلجماارضصمودتهعلىغيرليحهالاالنسانالنفصي
النهدهاخليلمنبقولهاالولابيتافيأوداثبتانهحاصيتاهذافي

ضاتامراوفيإكأوادهزاهاالحالغزووفي3بهوواردفىمهايىرت
زوالةإلىئالمهوقيلالماغضدو11فيهياقطانمااذكانالمخالصالصديقالى

الغزولىيعودلءافااكيراويترك3المديقبمفالماغضالعدوباقي
أتاضاتذوالماخضوالواداضارمتبمماالنوقمنوالشهباابمرووابا

يحعلهذعظضهالكبركبرهاصاحببفركالوالغزانوالمعنىاوالدهوجعوهو
شدكااناصبراسايماالءشا4الوالدةوجعذللهاالتيكالخاتةذيلأل
ضلقريعلىفهاونحنياصيراتكافيعثيرتنايييخرمناببنيايسالله
كأننجحبكوتاااهوالكبذلاياضمااالموالنقارضك5ئطىكا
والمعقكنرفاعلوالقبورزابدةإإهالغاأقبورباكقأل6لكريفتبنافل

حمصولهعدبمبكنالعبطقمدةالمجاملةعلطوصبرتالموترانتظرث
ائلاثبكدالئرفنافضفكبداالذيهذاواكنالقطيعةمنهتجلما



7ل

الجرفاافصرانيتافجصةوفال

1وضودالبوارقىفيافىأوحادعنصذزعردانرردأأنشبم3ا
مئمثايئمأزقفيوهئمفرافمارذاثمالمفضيةمنواخرجني

3قنقاهاأهلردإذرهعداوعرفيالجامفأسعلىوعض

ئفارقخليلبمتيوأفىءألمالبلؤثلمالهفقفت
رقصارأغأنئيبرنخؤهةءبأليويمالفجثمنصدتا

الؤارسفولىالدصانحرفوعردفرسه13اوردمااالىردانزالم1
انءطتاماوالمعىباؤةخةواالصليوفالمعانالبوارقوضوارزبىمن
ذاوهـاريدهااقياةالجغبرالىوتولطعدرالمقصدعنانحرفاورديىفر
ذلكفيخانهفرسهودالاطربعنخرهتامنبهاينذراالبياتهذترلةببم

فرئيوالنفورإكأاطرسوافيقفاالمأزقهازقفي3افرانهالرزيوما
البمامفأش3عليهممتضايقاطربهنوطنفيوهمفاؤخهمماممنت

المدافعةاهلهمالحقائقواهلضكللبنيوعزفيالفرسحنكفيالمعنرضةديدهاط

التقدمفاردتاعرعلىوغلبنياشيهعةووافرمىعضشوالمهبهميستناثالذين
اإلقرانولقاالطعانالىزاثمالحقائقاهلبادرحينوذلكالتاخرواراد

تخععالهكيفقلتادصوعرفتامرحقيقةءلططالعتالماإكاواحأغاالمغ
عندمنمدحتهافيمفااغاليتناحدث5هفارفهبقدخليلمن

يومااذهـتيمنهكانمالموكرتاعينهمفيوحسنظاخوانيمنالفين
وعصافيظبنىكونهعادفيغيرانييظونوهمالبالهوصنامبراهن

ل2



83و

أيضاوتال

1للوزداقحةلبنثأفتأسعذالبنتياهاجرتي

مأأللذعطفهفيونشاريتدانعنانهثجهلت

3وحزدغضىةءمملوترديتءجااداجياذأيخل

ايضاوزال

ثهتينبهيعاكخوثقةاءءاليفكأبيكر

رزينوزةدألميزانضلىخصمولزارثلكففيد

فرسهماوإورأبنبهاالناقةةوالقحزائدةالفةأاسعدالبنتيا1

حلبتافيبببلينيالهراكانلهايقولوايستعطناويقرعهاانهكأوالمه

اذاالنهعنضبعنانهيديرعنانهمن3الوالدهااتركهوأردالفرصيالنا
الخصؤةالديدوااللدجمانبهالشيئوعطفيالطوانالعةنلمألحوكان

الغارةنيعناادتيواعنقهلجهاطولمناشاالمحاسنهنيهماجمهالتئوالمه

منؤيتءجما3المرحبسنقرمنالالذياالشدعطفهالىنظريوطول

يهاراجعفهوالغضببهيدارواناقمدااصلهوالحردالجريشدةهوانالرد
الغضبتمنكدوممبيهاجرفيمسرعةاظيلحفورحيننظريجهلتوالمعى

منايزالالعبمقكاللعمرمعناهاغأبيددمر4الحربومضيمقالمعركةفي

يديرونهولاهيقطعالورأىةصاحبايقالمهفينهعبهيعناييمشقةاخو
ينفحانهوالمعنىظممهمألزماكليأخصولزاز5أسيداهذامعلفيناالذيننحن
علبهرجحبغبؤوزنياذايقيرحتىخصمهيفارقوالاعدايضرو40أمدفا



97

1وندأنقوموبعفروأفنةهىكلعننبالةيزيدأ
ةندبنخفافوقال

آأرجهخاولتأنأبىبيننااثذياتأعبأسيط
األزضأهسثوالأنيفداخلىصهسبهنقعأله
طالتطلغولينكبينيءأئهجاسرا4ثنيةو

حاأدخإكاللمأنااذاتمارإباءبواخص
جماقسةبنمبدوقالي

بالدئمخرتإبرجمنصثشمولبنيالختماتقتلعنغيبث
هيارداصيهبساونالافنهلواانجالةافيغيرهفاقانهإكأواالفلاخافلةا1

وزيجانابى3ذااثعنرقالقومضبهووقديمهحديثهالمجدمنوقدصى

يحاطبانهإكأواتمعهالنهاخمالارضحوإوزبانابيواالصلتلبيهاخما

واياكبتجاشااالرخالحرماتانعاسيالهيقولوداسمصبنعباس

تضيرالمحبنهـعاإئق3دوخهايقفبلتحطاهافالبينناالشرالذيتمنع
بافىممبقضالالحىاثوإتوابدااوااللااتجسلافيابماالرالخصال
اءثنيةواناالبنبالنسباقربهوالذياالرغوافصبأمهدباالختلعل
5هصاحمااحمدجهجوالانارابعةاواظحعلىايالذمءأهجاواأهقبةاالثية

ويمزااودااااتركلموالياهاضبماايانابغضمااكاايالمطوابغض
حوالمفمرجلاسماررات6زمنهيمنعنيوعنهفعنييىعليهإفدناماتممن

الدميلوهصرخوهررتحفوإتياطتاتقلحينفرالمشيالمهالمعتخ
حفوؤمكلينلهف



081

1بمئقددبهالصرفينمئقدمكإماصارمودوحقيقةهنيالكفوفي
مئمحرمألختاتفتلعنطبأنولفينهامالكحيأفيهئ

3لفمتشثمكنبشمالسنانسراتنايتثلزهيزابئفقل

ثصئيألمعحفرتينرفيقبمفلىونعصيالظالمبىاأوليم
دالباؤمملمعالباألتمونثئنأريويحلئمياأيئهلنوث

ضرنهإتيوالمعنيبهجووفىاالصرحقاخهابميرهااطقيقةحقيقةذو1

اخافالهفدماذايبةاعرافينداالحقاخذعلىساعدهذويفومس

والمحدمانباعهمايقرملفيفالحوافيفها3الفربعنينبوالالنهحرتا

احاضرانتوءوالمعنيالحرامرالشفياوالحرمفيالداخلاوالحرمةصاحب

ضوبيعاوالثارررآتاخذعنصرمماكنتباننيمعهاونهالكحيا
اتاالتاهادصاشماسراشاشفان3االولاليتفيإلمنيابصانهعلى

نتعانبانكاعنيزميرفاصبرتوالمهلهوالمضعرضاشتمباحاثاكتموالمن
ظقكسومنهذالمكفهإلنتمتالرضنياكمفلسنااثرانامنباال
مثلبهنفربيتاخذنااينعيونهالمطةالظاإماغاظألمانابي4

النرضىلحةاابانحنبلنبتتالسناواالضربفييالماةثموألمصامماا
افعالنماايديناوعهل5المافىاءتالصفبادتاضرباعننجزوالافيمبا

االيديالىالجيلنبظذالثالتوحلىحهصالىبةومذافياالنان

االصايةاراوفياالعدادفربفيتجهلايديناانشوايأرااالىوالحام

لمقنلناوهوبالفعلنتنصمهمبلبالفاعدائنانمئمولسنا



ا1الح

1لقذمأولةخربمفيذفاببيضناكانائذفيألئماديوارز

طىبنيأصوصىيعضوقال

موفيدنالثوأءطييبممكسةثهيطأبنيرأنثألقوأحا

3نيأدرحودقخإسرهيهنأيخأوعاضفائغصالملت

تبطينشيخالىلمجرونيألفلئنملتثولؤأقي

داضوونأاضتلفالحدثانعلىباقألكمتفيقضاخشديد
ساسلةإئامماربناببنحرتوفال

فصنبكهناا

الجااصرانالمعنىلخصمنهيدرروختوعداكاصدااخمادياوان1
تأضراوعاجهلتقدمشثفاندرعليهةاتفادأهاإليايدبزليماواالتهرار

االصهذاصلبفيوجههتهاكرمعليارلحهمانرجماهثهيطابنا31عخه
إتااالصذهوقالبهصاينجااارركببهسااصنالامرهبلغهحين

لهالجلنجزاةرخافرقفصرتصهريمايااثساتجللت3زجها4ءرةيئ

ركبتتوااخذيلايالاتواههونةباوجههلهايركرمبناهجمى13والخيى
فيالى4ابئمذافيضبوستيملحقافيانلثيطابنيانوتحققتفرس

علباللهصلىإياعنأوروىالاعلفيصفةهذهالطنعظيمايبطين
حرادثعلىايالحدثانعلى5عيهرةكةهرقالانه4بدنمءفيوصلم

فيوافداباووعيزهدفيرةحطرافهانايالثوفنأدمرخحلفا

بهظفرتشالنمةبرأوالحبةفاقوالذيالالمعليهعليفالشالىتهاذات



ةأ28

اتخالرألخوادثفيهابلماعةتارصنبفانألعبديتطرالمأ

مينممرالثةوجارليمدوسمعرضيوبابنيلمبخضوئعزتث
3رأنجدماكذثفيءاولمئمءاحودةأأضطانيولئه
ثهبصرخزوااممىفابئمترأيئهمالطريقأالسيطركبااخ
دهئكزخزواخزوفولمحنالقصاهنغالئاسيأيفرقنهنطقانأل

آنجترأألوالشرالخيرفيزهئموخرباعةعوفبنممروبنيلاص
وساالقوموالمرادالجدكردذنبانفيارادنبهالنداا1ظنهدفتأ

بنيبترالمامعناهساببالىتمالمفازةوالياعةباالوملهءاورلهتهبماأبدبا
باعؤخؤقكفؤمفازهفيتركريىواألمالذلفياهبيدامحلهمالذيننبهان

بلفبلهالببتاوللماابصاغوربمنصنصرت3وادتاطبنقرتركوفياو
هعناالحاعطافيوللمه3بتوصيقهلياالصرهوتعالىاللهانايدرالله
اصرهنجهمونجافىوجاردوهعرضوابننمررالىحببنيالذيهواللهاق

والقائدلاالتاالعائداةالمدافاالماعثرهاكبفدفاوثبىئياعد
اللايجرهمونحةعزاصعابباضهمنعروهيناذايمدحانهوالمعمقاخهارامرالم

ايالناصيفرقالنغفيطقوهالثرفيظقءأيمنطقان5إخمهاروأ

لمإشوالمنكربيضوتعربالمعروفتعريحنىتعريخانايوطانيخافون
يضأمحرآمنفيهمالماالناسالقصائدتخثاهافيعالماظطبوكألمحمألمان

نكرولحنمعروفلحنابضالحنانولهمالمواعظورفيئاالمررهحالىعلى
يعاديهملمنمهلكالسيىالمبهرواحنيحبملمنجوعيالحسنالمعررفنفا

ممروبنيمنواحددكلانواطعىالثمأنوحناالساضقامةباعةالر6



يمأل81غ

صدهبنابانقال

ضادمةأ1معدساورايدعنالهفقلبانفسادأؤدىبثأالدذاإه

آوخوانمةشافينهالداودقواطعمرهفاتخفافبليض
3ريشهاوقواديئخوافيأتيثحيةمضرريشهاءسعهاوزرق

ث4قادوبالثاميثرساءخراجمراتهيبفقائتضلبجيئثي
ئمةوإالترابيقظانتحركوخربشرقثنئرأذانحناء

والصراههوالروالشراظيرفيافضيموعنضيماعيوتدبيزاهثقيماااص
س8والرالفإلفةقلايلهفقلبههالثايبالصاداودىاعودبنبحتر

فيادأفاظهورشنونبههالحبنمروانخليفةقلوالمعنىابمثيرهاالجاعة

اكثرالفتنالذياظيفةهذانصادمايمهنصامعدمنوجماعةعنايىالدين
االولإيتا6خرفيبضصادمههتعلقخفافبيض3هدلمالفةاظلو

صنمةمنالمجوفتكنلمبهااضارببنألسرعةخفااليجعلهااليرفوالبيض

اضهايهابنستهايريدوانماوضاتمفىافيهالهيمونحتىالماعلداود
الصقورمنيمايمساوالمفرحىالمجلوالمالالزرقاوزرق13قديمةسيوف
صبلموأمأبونقاتلوالمعنىارهوقوادمهبمارهصةالريشوخرافيالملتفواالثين
النفوذبسرعةالسهاميمفصفتههذالذكيالمقرهنصتعارريشهاكأن

اللهصلىالنييةملىيئربواالطرافاجمراتاكااجمراتهفيءالىفيبعدو
خروابالثاماوئهالنكثرتهطرافهفيبلقالتيعببجيقوئوالمهوسلمعليه

باالرحملءوعليماالرابيقظان5عرمرمماجباالهعالجترىفلالليثرب

والمعىنائمترابهنفيسالمثوايوطألمالذيواالئمئبهمترابهنفوطك



8ألطا

انيابخحيمبنانيفوقال
1هاتكافينيرفرصأنقىكتاثلكواعؤفحميكنماجمغنا

3رعانهاجمديشحيبئجماوزتذوةالمويفافالرلبلنزنلمجرنمله
3ااياألقفوبلغرأتئعاححرشصرضلةنحورألخيلوخت

ثعيالهايراءكانتأقصوثغأالضيميعرفوأنألألى
معقلبنمصادبنحصنبنزيدبناءومىاوقال

في6مالخيماراملفكوإئيءفأططالمشيبلبسيوراتني

ارادومالكعوفحيهن1لماتركهاكفواصلوعاالرضنملرعن
الجيوسقوالكخاثاقثنيةعنباقوجدالكتئاكإوحيعوفحيمن

عوفبنيمناحزابم3بناحزفيوالىعربيغيربوهوا8ةعرامالذكعوالمقرف
الحربفييقمرونعندهالخهمالمقزكلنوخصعذابهاالمقرفينلمكجالكءبنيو

هوواللوىاالرضمنغدظصاالموخروالحزنالمجزلجمز2فتهثهم
بأعدهناكتئوطمجديىصيىارادجديىحيىالرلمنالمضرق

انهموألمعنياظيلواولايخلمنةفطهولرمعارعالواخراالعن

بلالدجاوزتواواثاكماالماكنذبموخرمايفعبزملمجموعهمرواتكا
الماةالرجاليالرجلةالجاعةرشفاطىارجلةحرشف3وطمبسجر

قدرتقدورجمالفيفيأنهموالمعنىالغفالتإراتواثقدرايوئناحالحربفي
االوالدرةاكفأهاالناتقابوناتقءغيرهازتصيبفألأقلوباباتطنبا

قيرا5كامتهمواتحادوسطوتهمعودمدكرةالضيمبحملونالاخهمهوالمعني
لنفيواوالكأةالنفعاهالةغنائيفأملتتهفبيلعلىيعودرايفاعلاغ



ا5

1قوالييذلمجا7ايقييلقذفرصتعندشيبتيهعقلبيفرحتالن
3األنالليناثائؤثوهحسانؤتهاشهلاصأ4أهل

الطائيقرالوقال

13الفراغىالمنثرييئفهلئمساعحاءجاذواخرأااذفوال
عنصاأهمتفهلخلواكمقعاالمؤتمنحمضالناوإن

وكفايتياالفيبنةهارفعلقتثعبىوفدالياصفيناهكهعقلفبيلتي

القوابل1بمرادكالسعافكيرفقنيااتهاللهفانفيرمالايالهاكوفيفقلت
يراةلثمامشيبتيعتبيرورالىفاحصللمتيقيانكانتوالمعنيقابلةخ
لهاإضاايدىفيواالبيفركأفقدحديثباصذلكفيصمتيوعلوبتيوتجو

قدانتملاغبهاهل3حقيقتهاحافيوانايوابيتفرحالفيهفوالدتييرم

لمائوالمهوتأصارخوصواحدبمعنىلواسغواهلإيخبةاالىنفسهحديثمن
ناعواخايظهننرتابطنامنخروحيعنسدصويىالنساهوحمعتولدت

االشرافاتبالنهناالنامليناتوخصمثليبوجردواصتبشازايىفرط
الذيبمعنىذوالغساعياءجاذو3اناملهنئخثسيخدمنالالتيوالسادات

التياالسنانوالفرائضالشفوالمثعرفيالحدقةعلىالعاملوالسايءطيلغةفي

خالالمدقةأقبضاتىالذيالرجللهذاقوالظليوالمعنىالصدفةفيخذتو
حمدالمدقةمالاخذكدونأياصيفااالضدناالفرائضمنلكفلبمى

لمحوتمثافىبهضروامرنمهاالنباتمناطضاالموتمنحمضاءللسيف
وحامكهاةثآلبهضرالباتمنحالماوهيرايرالحلةوايخلالثابتوالمكقع
افنلكفافيالخذالمدقةيت8افالحياةمنعدركضاقانوالمعنىحمضدابر



6

11فوابضللنعوسليفىستدقالثتبتىثدبروألمالونداظنئر

لحبدصبنهبلىاسمبنوضاحوقال

مثيالاةيااذخياوأرؤجههيالأليكومالنلبيصبا
3غيالوئكرمحاسندقيقفتئدينجائلميماية

4يخاليأخالثأئذيافيفمنأنعنثيببناتأنحطهاذري
دنألسابأعثإذارمقتفهيجيناأردتإنولكن

6ذيالألقغيتخذنعواببتعدوألخيلرأيتلؤفإذ
دسءجماالذياحبكوالمعنىايوفواليضباظنكتعلقالمالدون1

فايصبا3االرواحرختوفمنلداعدماسترىصدفماتهتلخنيالمال

لمثروتالىفاجمبمالوالمعنىلمةاثيترخيملواتنوممبواطاراسهرنيوارقنيمال
غالاويمن3لهمنرفبافبقيتنرفيبإنواتياثيلةيايخايثوحالالجلكل
تجوديمانيةىاوايالساقاعدلىشاظمنجلمالنواعناتترهاي

واالسنانواالنفاهيرناصوتهمماخهاخادقيقلناابدتالمتفاذايخالهاامبا

اممتما4والساقذوالوالمعممكالساعدخاسنهاجليلعناوسترتوالني
وصشاهيةنعقكواكباتبئوظريةبةهمدروهاقكدتهامااينعقبنات

يختابوايخالاطيفوانعثىشاتخصفلذلكغزوهالجلالشامنحودة

حينفيخيالكياحبعوالمعنىينتابظرفويألاخرىدبهمرياتياي
اذااكاأيمتراذا5الغزونحمالثامقصدداقهحيناينعقبناتافصد

الئيصموراثمرادىاذافضيتوالمهيمافيكوكبوهوهبالئيعنظرت
نكفا6اردشذلكانخنالكالمامالىثوقاحينئذفهبيعإيمناالىبيوصعتوجهة



38ل

جصء4

انيألوتفيتهغانمالفميدنجاالخيلهتونعلىيترا

خراوقال

ملحارواأنكامثإليةيفيأويويا4قألئصهالرايقؤةتيفوال
3زطعنعفهجمأوبابينحتىيئعفيمثصتدأئذيألغشفوال

اقلبئاخهلالخهالوخيقطايخ4نؤقينانائغبداليحمل
ابطائاسرعوفيءبطاأأضمئناألقؤموبعضاةأألهنا

الغبارتزعوالنصبمناصابهاظاكوالحوافينظرتدمعناهايتراهو
1يعدابيتافيووجوابيفارقهاالجثذياتخذتهنهاففيهوتجري

ظهورهالأليتاظيلرايتوالظهروالمعنهاوصمقنبهعونافىايلىامون
وخهميفتوإتائماخهمنسنفيدفىولمونالحيثمناهدواياتونابطاالكالجن

إةالثااخافةاوقلىصتجحئصااقافالألئصهالراى2امثاييخاواانمن

غناكفايتياالمرريىغحائيائفيوافىعبيالرفيالناقةمنيولدماوالرخ
موضعالىاوىمراعهاقاذافيصالقحفظعلىمقصورععيهمالذينالرعا

3رئيسشريفانهمابهذايريدىوربعهبهعركطالذيالهكبهوىا

وقيلانءفرلتةةأيئواالرايعلىطرفهرواالالبدوهويفالهوال

نتءاذاالذيإلالذدااانأيىثسوليئوالىوبانرفيةافيالىهن

المندوالرتالشرفاهلمنأناوانمانعلقطعحتىفيهائجاسالمثيفيبتهنو
الجبلفرقالمبنيالحمنيممهىوامظاماالهضاباقلاأل4ةوالخدخةالماهل

ونحنيطقماالبرطفهفالتحامسترعبدناويموناكرمفيانحنوالمعنىفلط
االناةمنا1هامظاماالهضابكأئيتناهاالتحملهنبثاهاماتكاليفمننحعل



الة87اا

لالكلغالةبنممرووقال

1ووافعشعتديرطينحواسئمكأنهافيألراياتنرىويوم

2جعفاللضثميرةوكلوحرنابثراوثابتاإقبزمأرماخأصابث
3طغالقوابوفثالسأصابتهوثرراهدبروهوأستهفيزإداطعنأ

ثامشاطوالممروفيهنفتىصارمبأبيضممأماوأذرك

ألمزجمواخألمرخليهءفضاقحرزبنممروحهدألصفينوقد
وجاصخاصفجهلقيضفكانيئطةانممرجقدالفىيلثفن
ضواللمألءنعملالنحنكأوالىاصعةااليتخراوالمعرعالرفقمنااى

انانظنيلهمتجربةالالذينالضضبفارزلكويوالفياابعداالرإيا
حوائم1بعدهامفرهتعيدسعةوالمرعةفيهناابطاانجمونوالءبطا

الراياتاخهادورانهاجعلوحرءالماعلىعرمراطاناليقااوحائمةجمعطير
نيهةكانتافيوهذصياعافىنقطزلمنالمنالنساقطمخهاوجمائلكابعض

يهااالمرفافوىئيازااابنوحامحمروانحائببنالحكمبنهروانلالفةء
3بهلمجواوفدفيرتءرئيسمواحدوحرنصوثابتبثر3انلمرفى
يوفالسثوراواعذتمنهزمرلوصايادزاطعوالمعنىادجزاالستاعتفي

الذيوالمشاخيلأطواءالطابغوالطوالالميفصالصارمضاالبب4القاطعة
رللبهاصنعةفيبالجيدلشسثاخمعطوالوضعينابعهمواصحابهيقوي
بنروءاوفعةثهلهذهممنوكانايالحشهدوفد5والمثاقياطوالاين

الغيرنعحةملئقنىاقالغبطة6ميدانهصعةخالموجراعليهفضاقهسرز
مهبناىوجادعخاصحسذاذلككانزوالهااردتفانعنهوالهاغيرمن



عهـا9أل

الحرثبنزفروقالي
1تيفيةاربيرأابفوأافييىخدلوابنخدلأهااللهفياة

مجملأغريؤموثقواخاهئموولالاللهولجتكذشئم
3ترجنئلعثاشساعكقزنصمؤفيالشرفيةيكنولما

الجعدنحانوقال

ثلجنيغذوةلجصاليوقالئمفارلأنيخازميأح
إيوالفيهاتتىشذتيالمنزلةهنفيغرضىءراابي

بىالااةاوفال

كانفقدرةامراىلماالمرربوخةالسيلهحملحينمنيخاوافىلذو
احداالممهناخلرعنغيىكدلوابركدلاما1االبمسارهمالذلأقضىفيها

قوالمهأيرضواناحئورسولهواللهزالقراتوفيحالهثيفيصاجهانلماعم
قلوبحدلوأبنبحدلببتيانالثانوهذأالقصةهذهورضااللهحكمافي
بيرالزابنشلىدعوافيقكذبغوالمهيمنولمايجمكولما3زايرأزاابن
قلهرركلهاىخجلاغريومعليملنايمونانتيئقتلولناللهبيتو

والمعنيحرهابدبثثدولمتنبسطانهوىاوترجلاليوفالمشرفبة3

اتهساشعاعانلىعلكملمالتىبالسيوفنقارعمانألرنيايزبنئقتلوالن
انهارااولفياقملىاينيغدوهالحكمبنلمروانطابواظانتثاؤعند
عمدفلماؤصفيراغباخاؤبنتهاعبدالىخرجفدالثعاعرهذاكان

مفارقهماريدبانيخازآاخبربنيوالمعنياأزمءبنيابلغوقالعنهفاضرف

الملولالزضافىامرهافي5ديارهموفيضهمياالفاصةيدارالاي



أل

أنمرفيأاعليهولمتصعفعليهكةصأئميليرلمماهمااب
معافيالفيهاتسىمنازلةفأجمتضاهالرماعإذثمألبزى
3ألضراهثعليهتبنىخيراعلىوطاغةئهألريمجمليد

فقدهاوهوساغص3هنببتئممنوامساقيأكفةمرخإجمابمإذا
ألدهرالزلثأئةيسنرذكاناواليرىئمصراالغمنربغدأنيرى

ءحبحانااوسوقال

بأواصرةيمقرصتكاواناهوفأولهألهوانأؤالكءرألهرذا
اتياىلينيالىوالفيثالىبحتاصندومللتهمشمقدرجلانيوالمعني
الجرةعزماوالمةعزماذاايهآإهماذ1العداتحنهفألوارهمجيمالتفد

3مماخيديرعمايمشعهالوانهبهيهمفيماوالتعسميرامباالفلىبصنهانهوالمعنى

الزماعاكراايضافهحينههفرىجلاياصالؤإعضافاذالماقرى
انفاذاراداذاانهوالمعقثعالبهفجهاتخنلفايتعخسمحازلهفاصبشالمضىاي

قومهكانالثعالبفيهاتخلفيةخامنازلهفاصبحتبالمضيعلاستعاناهر

القويكاالجيعدالصلبيمطيدكرهاينسبوهالجناياتديارهمناخرصقد

خنيخبولالطباخكريمتجاعانهقوالمهالطبائعوالفرائبالطبيعةواظيم
والساهـجمزنلماىببنشلمقواالخاشعلبمالقفوسماتجبلاحسنعلىمورها

واليحزنالجوعنسؤعندطمعاعةافالللفقرواليحزنلغنياليفرحانهوالمعىيعاول
انهوالمعنيزملالزسالال51النفىيفصبورشرنهاعلييدلوهذاهاكأدهيحدلمانلها
ارماناصالانيعتقدوالالسعةالىالضيقومنالغنىالىالففراكعناصانتفاليبهراال

لموانكا6ابدامكرعندهانهووىالالغنيلهةاذاحصلواحداكوذجكلبافية



91أ

1نادزةنتاأثذيأليؤمالينذزصهتأنعاىئقدزلمنتانإن
معافرةإأكآأيقنتاابؤغحيلةلككقتلنمهاااخوفاربة

حراالوة

3ألزشيةاضطراباصطرلمجأنقؤمواأضيهنرابمأنقؤاابئني

يهتوصيوالنيؤاهئاكبأألزويةنممبعقفؤقوثط
إساوقال

شئىألطيرأؤسوفاهافيصرجيةءرفءأنحزأنترأل
نةفروأيقلقدمماياخبروفرخرمزناغصمواطف11االواصراصراوبمقر
المحبنمنيبقراللهرحمةاقالىهفولهومضلهالفلىعلىببنهنمالمشةاراداالنه

انمناهاانتفان1عواطفهقربالمطتنظروالفاهنهاهانكمنوالمعني

مداولةفاالباهاهانتهعلطفيهتقدراذقيايوماالىحمالهعلىفدعهاهاشهنستطحلم
عإلفقاربنمركفيجلةثتجدلمانإفيواقاتلهانكايعافرهانك3
الىوصلتتدانكتحقتتناذاهايتصلانالىريرأنيبا04يماتركناكط

بمحاالنجيةاخانجيةكانوا3الفرصةهذهتضعوالفافعلكههلفيهما
يتناجونوصارواالقوماختلفاذاشوالمهالدكجلوهورشاجمعواالرشيةنجى
فيالدالهحبالاضطرابالثعرمنبينهمحدثفيمابواواضطريتشاورونو

بهعبةالرو1ااوعمينيهناكقولهوهوبعدهفيماانوخطرالقوالبعيدةالبهر

ابلغليينبالحبالبعضفوقوشدبعضهمالقومأضطرباذافيوافىالجلوصورا
يريداحدالىبييوصىوالفيهالمثىبوهالذياوقتهوفذلكاليإسكفي

اىيردسسوفاو15تهابحناجغبؤوانغيؤالىبحناحالانهآاابهلى



أل92

1أمفممنءلدكوحرابهاوهوتنميتعةضافةضمائقبلنفأل

2بيهممنبالههمئيفؤتالهاضوقصيرنفةماحرأأألؤتارطلبفن

3ينبهمنيهفأثوابهجؤصتينرفطةالقؤئمصرعلمانعامة
جفسواوايضاناابئالمجرووخدثوامارأؤاااليأاااو

أليتأيسهاأأليام4تطيفثرإسياأصبحالمجؤنرأنألنم

فلهنيءلهضاصالوانهالموتثركفياالنانانتعلمالمفيوالمهرإقسوف
يموتاووالشاعطيرركفببالسيفموةوهوعليهيحمدماالمحتتاؤنبخان

يصبهلمكونهعنكفايةاماسوجملدك1ررفنزالفرايقعلىانةفش

بليةاكمنخوفالضيمعملفالالموتوقماراكغاينكاذاكانفيالمهادار
روقصيالثاروهووترعاالونار3ارالهمننتياالصاروانتمرتمت

منهاثارفاخذتمكنحتىالروميةءباالزاشدمثهانالىانفهبقطعتوعلرجل
اكيصوايصانيميلالسراوفصاريلبىهاسبعةلهقتلرصلبجهعىو
اخوتهبدماطابانالىالناسعندحالهمنؤصمبمافنوصليلصاوالىنم

بيهسبالسيفالموتخاضوماالثارالدراكاالانفهقطعماقميراانفيوالمه
3الظالممنالحقواخذالظلمدنعلىبعثاليىهذاوفيايضلذلكاال

كرضهتبيناخوتهبيهفرمللماإفيوالهوفيالمتقدمبيهسمنبدللعامة

منيرويبماوبالمشلهداعتباراالالناسوماصناهالمالناسوماألبسثا

الجرنبماهراضينيههمعلىمابرينفقعدوايضاموااناالوماجمزلماخبارهم

ينباحالحصنناحصنفانوناتوعدالوالمعنيمايليناييريتامايمامةاحمصن
الحوادثفئفيعهوالانالفئمرورفيفئيووالحما



391أل

انأصهموئكلمباعليهيطاألأفرىهدكت8اأيابمتئعاعصى
متكدسنالمنجنوبقعايصادتوررسعفاثيرتةافدينهاهلئم
3لمتلهين11واالزرقأزنابهربربةذاحيالعزضأوانوذك

بمصءؤءهحىد

واحمسجلثثمءويمرفيجنةرائيمنرفذن

دئزبسنخنقياكهاتايقبلوافابئعليهمفاعرضبنيفزانوجمع

طينهبدلالعراضوهوالححارةالصمحيجعلايبالصفيحعليهيطان1

غزالماتبعاانكأوافىاصهرواوهرسباثيصهرصايوبكلىاالصالخفي
بالكثااصيدبالححازمتممعكونهامةباحمتاالىيصللموالمدنأقرىا

يعضاوالمعنىبعضهاجمبايويمدسالدوالبنالمنثجضتكدسونالمفي3

غايةفانهاعليهافدرتانواقصدهاماهةاالىتعاللهيقرلوانالنعيخاطبانه

الزروعلستيالدورانفيبعضابعضهابربدواليهاوانزروعهاخمبفي

يمامةااوديةمنوادالعوضايخالعوضاوان3يةضروتهماعألموهذا
اطالباوالمتلىالذبابمنخرانوعالخمىرقواالزالذبابمنبدلوالزنابير

قمدالماهةاوانهذانلمنطيقولأنهوالمعنىالمبيىالشاعرلمبيىتالبهذاقبل
يمونازهارهابهاكثرةالذبابوطنينياضهاروزهواوديقالحضؤ

وافىبطانواحمسوجلىاوقابةوالجنةوهببنبهثةابننذيرهواغنذور

النيهاتا5البطشانبنعركطهذانوقامنذيرفيداخامخارباوقتءجاادا
اعرضلهبقولوالنيانيخاطبانهوالمعنىعلبهابمرهنحناقعاهذاىبمىنونحن

4الاظطةهذهبخافاننظازنافاضهمايفةاصمنمنايدنرماترانبطكل
مفدرثالنجوابوالنؤنامابهارضبناورضوهاعلبهانكؤمخن

ل1اال



ال9

وأثهنباأنحنفإواالبمثلهقنلائرذبائقبلوانفاء
ممايعرمنهنبمنافقدكانتافلبيبحئفىيلثوات

ناشببنسعدوقال

3وماتدريسعدماينفموشئةيئراسمنرىصافينئأنيئف
14رامنرأحالعاىلئفنيحألوإنأكريماالنالفقئث

ومجرركيبخمألعلييهجتلمومنةسةمثراوأضفاإيناوفي
6القسرلمبوعاىافظواصكثنيفظاظةمنليالنمنعلىبيوما

افبلواانإئوااالمتاعوهماوالمثماساالباهمنتفنحيللاتواثهىبا1

قباللماوانامتاعاممناشدئخنباودقبلوالموانلهنجعليهـملمضاافهبالىديناع
المقحبيعرسمامقب3عإاحهماشدريخنمامةاارامنإتءماجاله
مبحبنوسلبمانشوالمهإاياط1صخرازوليىوالتعريلىانةثاخماقدر
والتعرساللوتقرةالهدكانةةبذالثاعإلبأسفألثارناادراكعن

المراةههلىتقدفيكأوالمهتجهلنىايتفندني3بالعدوظفرنابعداالنستقر

قب11اشعندالرجالباحرألجماهلةممينةءواباعسرخلتيمنترىماضلى

اكريمانلهاجوابينفاكاايلمافقلتءالمقتضىوجودوقتالحمبدل
لرضهبرصوناالعهامرمنباخاللقيانبدالتعطفهصنولظفيحألوان

االنساننبوارااذاالناسانمعناالحضعفيناوفي5هنفوشرف
وهوتحاهابوصعبمخشرأوهواذاواهتفموهاستضعفوهحالكلفيمهاليبم

وئمغدمبوكضفلميجانجهلمينمنبمبالصعنبلستوالمعنىالقهرالفسر6



لول5

كاصاءصء8

االتدرلىايعودحتىخطمةوااردحتىالميلصعاديفيبما
آايممشائثمتركاإلضممايىنثاكريممرزأبيتعذليتنتعذافإن

3أالثئذيالسرضيتهيموغمةخنحهءأاءهـاذا رصماهتمء

إضااوقال

احرارنالدتعصانشققلئمنحقوانتافاءبألكيا01دالتوع
طوازوالذهزاءالضشاكبلىهذهاخشيناكإلناوان

آالعازأواقاشافيهاغايئعلىوطاعةبدختحمبافال

واخطمهالرجعاحبعوجاقيمايمماالميلاذيصةاقيم1فهرييددرمنعلى
قاهةاالستالىالجلعاحباردانيإشواباظطاماامماذاالدابةخممن

اكريمرزا31ءشاقدرايالىباظطامصاحبهيردالذينرلهفيمونء
بزوةاصرحنانابهانرجمانإلفي6بألانممتوالمعنىالخبروال

3نفعهفيواالجانباالفاربيسراشركاقالهوانفيهاخبارهكرمت

السيفرندواالثريرسرالىالمنسوبايسيفيجيمد11االثرذييانسر

العماشق4ااي11مفافيومفيعزاسضحبئمشهاراداذاانهوالمعنى

طاعةمنؤوجهيعيروالخارجيبألاليحاطبانهوالمعنىفاظاعنكناة

ءواباناكريفانلباياتوعدنااتركلهيقولواالسالمعصاوشقهالسلطان
االطوار5يخاوالخكمتملبهاالىلكيقطرفألخالفكدنالمطنخالفلموان

احوإلذووالدهونخافكالانالىتوصلنايقطوفلناخوفنناانوالمعىالحاالت

مواكتحتودخوانالكانقيادنابعدتاجئناالاي14تحمبافأل6فهاحيخظب
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1ألبزازوهابخفوهاحينبهاقناعياتأبافئماذائافاء

مازالدثنبصبناناءموتخافةهضجمةداربمحتلينولسنا
عبادبنقرادوفال

طحيناةتضىلنمءألمرإذا
3إتنجهكاالمؤتاربهئاقيلانفوارس

ترمثائذياألعرفيهاحيمأكرقؤمدبالنصرمةثولم
ديضربأعضابالطالهةكانوإنكينوإالعدوأدقضمة

ةوافيحطلناوالالثفليىتحالعارلنادضاوكعيخروجنائقنفيابةشالى

ياطربابراراكونهموئقويمشفىاشندتايقناعهاإقتاألامنهما
تركهااذاالحربنتركاللقوتناانناشوالمهحرهاعلىصبرونويحبوضهاانهم

دارفينقيمالنحنوالمعىالداروافقنالمانايالدارندثناان3اصحابها
قوفنافيهاتقصوالتوافقناغيرهادارانطلببلوالتوافقناحؤفضافيهابض

وشرفهضدلمونئعصبهحينتهئيعثلمحرهنتعمبلماذامفااغالمرهاذا3

يخهتهضمهاذانرلهوجوابيهابوهوالويربمالموتاكبواالمنياقشعانوهم
والمقاحيمجزاوالمنبالطاهـالهومرالحبادمنيحبهولمالثالثالبيتاول
لمفعينمؤوأوالمعىظهاكلطالثدائدتحمةبخوضالذيوهومقحامجمع
فتالعضفالنيقالكسؤقهرهايتهضه5الماللاالمرفيوافدامةص

اضعففرههمعقومهينمؤاذااالنسانانوالمعنىفبهممارمةذاكاناذا
كلنوانافرعاالىرردوالحقوقوهغبالظالمةيفربيزلاديهاط



ك791أل

واغلمنشئتمنالسلنملمحالفاخ
اأجنبثالخزبفيوالكسوهـنياة

2تصابةءهاوالداطؤأجمابكدعؤتاابقاثذيوالكوهؤالك
13صثراوأهوزأئثأىفانأصاظاكانوانلىأئمؤخذلظال

ياسأاامابوكرزاهروقال

1جمالدللىوفبهصامافىالفىطرادزخأجتيمله
داخردغيرلنمؤتمتعرضهقذمحرتوخمثيلى

ضثلمناتكنإشواائماابنوالمودطالماخلمالى1ومراسةقيصاحب
نياواسواناطربعدكفيالذيكابنبانلمااللمحالفي

3االعامنيصالحاصتعلىحثالبيتهذاوفيئنصركالععثيتنافل

وانعنكيداغوعإيئيحافيالذيهومملثابنانمعناهامرالكوموالك
دوترأبتفايوراالئثأى3نفعىطيبعناجابكثمدائداافيدعوته

فرامبهالنالكوفيجمركوانجرهتوالءبئابننتركالإفيواتصاحاي

يمتهرلوحثجاعةهنيتعانهمنىواالموتاطام44إلوصكاص
تاقتلالشاعراهفنيمبهالموتالفيموالدهسيفوايهومطاردةرغاي

حربوعئ151لىتفصاراذايهراجعهدصالنومدحهبارزةئي

وابادالقصدتركيدوالنمرالنارايقادوهوالحقلةاجعلهرععلىفهعطي
هفداحرباطالىالناساعايكانهواطهـبادةاللةاوايوالمعنىالمائل
قمدهعنيميلوالعركزهعنيزولوالالمعتمنيخافالفيا



891أل

اااليعادوقعاخالردىخوثافدامهعنيثيهالكالفيث
ما1مخادأنجدةأنمنيةخوفبتذماإذابمهصمذل

3حدادالعمفارموئلةذلقبأسنةالردىكأسةاسافيت

ثالجادياونثلتصغخالانوفيرفيوالخيلفطعنئها
3خادءشلةاتنيثاضاحعفهيديمحأنماكاتة

ةزبادانيئعتاخجؤفهبمزبايفوروجمانشهافهوى

السدانهءمنابالعثرالهديدوااليعادلالحاعلىحلمااعرتإقعاقعا1
مذلط3واويمدتهديداواصواتالهالكفضادهسعنإمرفهالالذي

يحاتالالهئوافىانقودةوابولةبذال101سالهلذنرلممنبم

وصعىالىقتأضيقامحابهاإجدهاخانتاذافيهامهحتهلذبيبلالحربن

حدهءشيكلهنوصذلبقجمعلذأقخدادإصفاراللةوذاق3المراس
تماسقتوالمعىالحادهوالحدادوغيريضرالهامميناوالشناراخددةوالموكالة

الفبارثجاااوفيرضحادلصقبنافذسنانبطعناللالداكاس
ينىنتلماءوالمعقالرعفرانوالجادياراتاطفةاالهـوالنرباطوالىكأ

مبهايقومالواسعةطعنةكةافىغبارفيوايخلطعشهالردىصاقاةمن7و
اشكلمواخبىهألكههنايحنفهن5الرنالزعفرانيالدماالءيندفق
منيعالادعلىكانتكائهاهالكهعلىحالفننىبديانبالرعايهانعطافيحين
جمانئىاكهوجمائشها6طصنةالولصقطانهمملىيدلاممالموهذاذلك

صقطاذوالمفطفيهطعلهالولجوفهدممنبسيلاييجبقماوهوالطعنة
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اقنااممرووقال

اواحومانهاغودفيالهؤتكرةهيطواخربالقنماا2األقائمين
مرعاديدإرعشوالاللقاعندتالمةالواكرامافعادواعاد

لهنمالةيؤممءكرماءالقؤبم

3واودذضائالئمأعنأنمؤتضن
افرزدقاوفال

يعادكالمذفا8وإالاليئمترألنمروأنشضفوأيالناء
صواديالفالهرجلىابيسهباوبئاضاشعفكنملنانفاء

شدةمنرانهلقوةزبدبعدبدزيعلوجرفهيفورمنوالدههنحدألاالرض

منخرجهاحطنانهموالمعىالحربشدبنايالموتكرةمن1الطفة

القتالفييملطوذلكحوماتاالفيفيكودواكانالرماحوئهمالحربشده
القميروهوننبالجمعاينالجةاابلةالت3ممتهمدائدللواكلوتودهم

عادواواافألإفيواالجبانوهورعربدجمعوالرعاديداردقخوالرعق
االفرانمصادهةهنبخائغينوالزهالمبارعندبقمارفليعموابعهردهممويخنهاكر
اكرماخهمإكأواادحراايذودواالحربلىالمحرضايالموتضرض3

عندافواالقتالعلىالمافرضوهوقائايمفالييوهثذأاوظهررفهمواساالص
بنامسالمثسلكغانإئوأفاممواالمجواالفأذنواواال4طيهاوحاموااحسابم
ناننابمائلعلنناقإثغوانأقوأوسمعناجاورناكممروانالبااالنصاف

ذمبوالعيىاذايزجزاحلممزاحاهومنإهالضيمنصرعىالالناعنممعزلني



002ثهـ

ةغواديالفالهطولعلىسوارالئرىفيخايلليفئمخئسيما
وهذهبالجؤرمنأذيعناألزضوفي

3بهالديوعاصتاءطالدحذو

3زيادفيزخففنانحقذاإءجهدةببفغخالحعمى61او
4برهادئرتعيمبدتءئهىزواستضأتالأبيستفبا

جرتمانتوالمهديةصعتجالعطاصقامراديواالمفازافالةوااليصاالبل

اشتياقلهابابلبمسرناضعناذاوكمباغيربإلذاالرضفيلنافانعلينا
وبازلبمابزلواالمدالةمةلمي1الماهالىالمفاوزكاشيخافهافييراالى
برهعاجريواتخشالايوتخايلنابهطاحالذيإبمروااماسعةافيدخاتقي
آلياليردائمةاصفتهذهاقيااالبلانوالمعنىاالنففيععلحالقةوي

بألدفينقيمالأشزتاعنمضاهلااالرضوفي3االهارعلىلؤتهاونهارم
حثفالىطنبلدناونامرناهريسنقيمبلداحلىغءعولربلالجااوالي
الحجاجحكومةتنتصإوااحتفرنهركانهوإدزحفا3امرنايوطن
4أيخاالانيقدرالعنهاوسرناخاجابألدترحضااذاصكنوالمعنى

عتيدانتصببهمعيدالمجاجاجموزامواامجزااالسثاجج11ابطاشر

صارابهموأرعنودتصسضةبخماافنماالدامنمواشتمواصاصاالعلى
الالعارانوالمعنياالرضمناتخضماووهدةخواوهادنمااوالد
باركهترغشمارةفاخهمكصثرتهمذواذاواههالحجاوالدباععتحق

جاجاللمجوعلىجسارتببينانمصابهدايريدمناموخوةكمأضعمخفضة
سواتوذكر



ع102ر

1إيادعبيدمنعدأكانكهايومفانكانعروانألمؤالبئو

ويناديالقرىصبيانيراوحبذلزاضقراألعبأهوزهات
حراوقال

3الخللمنتعريالسيرفثاذاالوهلفيالممعنتأخزونعافد
ثبئ9ا1فيتدبنالانفرارأن

فضلهمبنواصإروطافزاريالشإتوقال

العثمذيذوساعذهقينيفيوءذاءنتئجهنسلىأيالفنى
اأسودتفرسهاأشداكذاكولكىغلبواذلؤمنوما

اجثاجدثقيفالنابادعيدمنالثاعروجعلىالمجاجهريوسفابن1

ن1ر3الذاجفياللعاشقمروانبنوالوالمعناهنزارابنالياداعدكان

ابمتبانصإليعلموهوذلهينكرالبدكالهإلمآلذزهانكونهاكاايالعبدهو
علىامبدايعالىاالنبمفكايميصضرفينوياوعدوشباللطائف

راظابممخلةجمعواظالجردتوعريتالخوففيايارهلفيب
واناضهموالمعنىعلمهغعولىمسدسد14الفراران4السيفجفنوي

تحربكهوهذاجمالمافيبزبدالذلكانيعدونمنهوفرواالقتالعنخرواتا
انهكأوالمباسوشدةبقوهعنييداخاكاايفيكجني5القالعلىلهممنه

وهاا16االهمدطاذاالماماتعنديخفرذالذينكانواايخهأوالدقلهعلىينلهف

االسودنرسهانفالتيوكضهمكاالصوددضعفهمفتلناهممانمعنااغذلةمن
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1بيذنبلناوسوابىاليهبئسبقصنغأفلزال
مجوانجناشريانطايرمررحتىالعؤتحياضلحاهمؤأ

ءالمجاانزماريوقال

3انمقشباكافالأنموتباسافكائقرئفالبرازفيانبايهااالا
واشراحمةفاسقنيشاربيهفىسبةالمحزبفيانمؤتفيتسافافي

طعنقدنبردراجوفال

وأزؤشأذرعوالتهفذىئماةالغصتعلنشدي
أا9نحش1غداةضننهافاءانيورقابدهقطفات

والمعنىمتباعدونوهماىوالجعالمفردعلىيغظهيرثلبيدأنظبعيدوهم1
مناوإواقرسشالىووكانوابعدفقتلناهمعلطوهماليهمايقة11بعهافاصناهمرنحق

مااطعنيالنءتوفيالموتحياضلحاسونا3خدتاليبدليلهنهمنالكا
رالوالمعنىواحذاكانوانرةاابهيراديدوالشرالمسافاةوالمحاماالجاضفي

الموتكاصقاهمجاضلكانواسقونامنيناادمهمتةهننعتهماليهمشقىسها
ودكنساالقومثلنافيكانوامايديرأعكمانناثربدمنيتطايرمناصكانحق

والمقمبساعةممالذعا3نابعدمعلىامهامبافيهمبرميناعليهمااحتل
سممظمايقومبكلاتمنيئقربقيمبارزيدبرياهنوالمعنييهقومايهخلطفدالذي
نسانأكلاذامقالحربالصكالرفينهاوالمعنيعلبهمعارايبيهشارعشةساعة

كهمساياجوأحتيعلىعديوالمعنيتأمراكهمص11هيهاالموتكأسعاحبه
ورنا516اتجابديلبدتقطعتالتيسهـواحااليداهنوالتخافيماثبلهانربعل



03

تمرئيططفيتيمايمس
العبريكليبقهـرعلإناالرقطوقال

3تسياناصصاآليديكثرةوومازتأبرقيومونجماإئي

3ويممانينبغةاعوتزهثانهببلؤةأماييلودبر
ثتوافيفيهليسضزباونفردطفنزتمينزىئمفنغمثىونغشى

يملبنوداكوقال

أنجطالالمحزبفيثهشإزتلبنيفدابىتمسي

عوضجعواالنحىخانىعالطعنمنمنخفضةبفة4ايخفعى

واجفبلهالبيتفينحنخبرعنبهيمصم1الحربعنةكناوالفبرالىج
جربعطاشابلثلالحربيومنحنوالمعنيامخكلاواقرسالعطاصقاالبل
الثاسهذاابناكانجمونجمااني2اببعضبعفهايحكنجعلتبالقطرانطليت

وابنيافيفيوافىالمماونةوفيالمواساةمنيانمزوجمارهطينفيهاارضاالبرق

واناومرتهمحعلىوالنيانانهزتهـمتلناهةنااموص1تعاوناعلىنجما
اقوساوالنبعهالصدرالنوافرصهيعودعلىيلياكافاعلاصياذيل3اثانونجم

يوفاافىقعىبااالعلىبرهبانوكاناراجلمجموكانفارسانصماوالمعني
ثمايضافيقصدونناعإثماهجرمباالقرمنقكداننامعنا14فننشيونغشي1
البواتربالشوفبهمونضرفنرميهمبالشوفوالفربالنبالافىتايكون

مييقآالوهرمنثرسبمصعأكاالهسثهىمن5بيزمرارفحقالتقصباضر
مرصهامناحديمكنالالذكيحالجماظيلومنلغيريذلالالذياعمال



عي03ء

اولقمالتاعاتبيفحئزواأذاالمؤتلىهيم
مغالياالشرفباذخاتفيلدتئهنموحماحماهنمجمؤا

ارووقال

3شراز9ا1تادزحينيفبافوارئيلتلؤراانكبولثأ

لرأزودتنغوايخعليوسرواأنخافةالطريقسعة
1زسواكريهةيؤمولمحكلىالقنااخررذاسوارايذغون

حزابةئااواحزابةاخووفال

فيوالمهامارانيلحقهمماواتجاعاتامطاسقااالبلاليمامااالموتافىهيم1
اختاروارأايارضاهمثيوالقتالعلىصبرهمطنامرهمفيخيروااذااخهم

طبعنولمجزهمالديةاضذهمبالعاردوالمرعارعلنهمفيهمماواخواأقشالا

13جموباخابخوب3المرشالجلىصنباجمعاباذخاتا3اصارا
بابخوبفوارثيوشاهدتفيوافىرالبح8شاطيومومرضع13والسبفنهاهرأ
االسيمنضفاطريقامشحالىموجبياوهـالناسشرارسابقحينيفأبا

إبتافيادرافعرلبقاطرابض2خذوفونجواباشطراامريتلراه

ةالىتادرقوالمهدريلتأوفيثؤصرواوانالجلىهولةةوخاةتجله

القنااحمراذا5الفراراشدفيوهموراعريوالخيلاالمرمنخرفيقالطر
والمعنيالحربيهةوالكرعلنهائل11الدمناحمراوالحربشدعنكناية
عرمنيوقةتالحةحماةمنوانهعنهمايفرجبهنغاثواااطرباشتهانهئم
بهاقعر
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1اقمعلىيقلمفلنمالهعاظعنحقيقتةامتأوائتممنبهان
مجنموبمخنميلايزكامنجرخنازاةيؤمرهيزهمثفعتة
3القدبهعلىألثؤبيهانوغدأبماإذأشواهعندلناياهشر
ثبالمجمانمؤتثنيدغلثثلوافيئمنصفهوانعدافذماىالردضاض

3للههضرايينغرانيناشمتيفيوهوئوناائوتغو
ثعبةناوسوقال

وخامتيخهنظرغيرهناالهرفيااللدناعهواكااالنحاماتحممنكان1

منوالمعنىوالهلكةالثدةوممبفحمةجمحاقحواالمحافظةوالحفاظجبنتأي
فعقبةأصدائداعلىيقدمفلمذلكعناونامهحقيكلالمحافظةالشدائدفيافتحم
االموراذاانضايجبنلماييخمولماالقدامعنجمزلمايميحج3اكا

إزقهلذالمثيشهدوممتلعلوكرجمهاويمثفيرزهبنةصفيفرجهاضافت

شواهجمعالدناطرافاسوىااغشواهعن43قووقكووكثرتهماتركا
أوئموردازارهبيهبثووالمراداتحيرضدالقدمعلالثوبواشالالجباناوغدا

أيبمنصلهفدهاءلفعفهالجيانعنهاتخلفاذالقوتهرببستدانهوالمعنى

غفغيلاوجعلمنهمايثنيوالشيوثنيتمفغايوتعلكبيفهمنعقدما
خماضانهوالمعنىالموتالىيوديجمهاعاكأالحربفيوقوفهاالنالموت

ثم5المعتالىتؤديحالةعلىيلوابسيفهاالعداهاليمنقدهالحربفي

االنفمقدموهوعرنينجمعنيناواالمرتفعوهواثمجمعالمثم4االرانين
وكناصيرالنرككانواءمن7االعداانوالمعنىعاوهوبهمةجهعبهماوا

بهبمفثاومأبخعانفاتجمعواالذبنامحابهمنقليلنفرفيزجمربنضبة



أل6

اتغتمكزماشابعدالغأهواجهذاجعلمطاائموصماضبئجذائم
3سفرحاجتيعندفيءوالتبلدوالللبحفعنيوما

خراوفال

3أمعوشانمئثذثاذحوفذخركالمىغابامارقفيوسينيفوذ8ا

فئصءصرلعقهمفابعدبعثئعبةؤولمختأاأئظاةيالو
مرتحبكلهنالموتثناياإليهؤمفتاذاسلئفبمالردىسقاه

القطموهرالجذممناكاجذامالهوىجلجذام1ركاكهنخير3االجع
قاعانهإئواتنعطفايجمءوباالليخطرماوهواجمىهحجالراجعىوا

النومقبلاظواطرنعليهيتراكمبماكرثبمالامضاهاامراراداذانصهالوى
ايدنيءوبمكريهبوجهاالنساناستقباليمئااكااتجهننوها3بعدهو

والحائحيلطلبإبألدافيالتطوافوالااليلسيراكرهالفيوالمهعليشئ
الخلةساقاكاالجذعكالجذع3حاجتيتؤكأفايههرادمقيإصعب

أغلبسرافيسينيوضعتونداقرلىواالمقطحذبوايلالكلحرقوا
ماسلبانهيريداالغمانانمقماحياالطواغلةاساقملهصروعامقطوقد
هتابارجبةاكاالمراداوجةابكبعدهيىالبأقولاومقولقلهبعدعل
نجعدالكةبشعبينزلولمبكلشالموتانشوافىالمذللالمجروحوالمدبالمنية

اومضث5دونهفنالانتفصرتبالقلةضعبقصدتاذجروحعرمن

والايماضوالتمضيلوهذاالمرعدوالمرفباالشاناوالثناضارتاايالنه

بهقتككدمنجردتهاذاالذيسبنياالالموتسقاهمائالمهوانمامزت
اربدمن
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1يحئصبقباةلومنلدينااغربذظمقاثليفالمجلفيآجمل

ممذتكيرهرئألزءمتمغربباصالكئمبحةذتمأاؤوجرئنمجنيتم
3هطإلبمسفكأؤتارلطالبنصيرهعنغائبجمارفتلوها

بذهبوجمةالىلمجليفعفتمبماتذهبواوذضألزرخوافلم
دبهبءغعرلىاجنمصزهازنخةأسخفتمكموإج

الهجربيمذءانسهربيانعلمهـعرةاثدرةوأذؤتدوز
هملبىالننايحقفيةاالظاساةزتاالضافةقأقاتااعبم11

خنضعفاهنهمبيعلإقيبيرانهأةضهوالمةرلمجمبوارأاوالذعلاقاتلونا

إقيراتجكانيحصبيخلناغررجالألاإلوانهممازنتجب3أرهأاخذ
إقدبروامفرالثذوفحتمزءامزبآلحمزءا3ماارأفيبذلكواكتفرامازن

ألرؤكمفيوبدنمجرنمانمشوالمافقيراوالمرملأحفياضذمازمممعر
لطالب3بهخذونهتاذأبمنجيريمبولمثارحثهـددألارصفيبمغر

منبدالاإالمجاريبافرامشلانثالمهرا11وروحعاكااالوتارصاوتار

ازرصإنمدوانءوغالمهواراتكالمبفيحميدبمذهـالهىثاح
عليكمقامنيخرفتلتمالجمبارآتدكرافامكأوالمهاراتلاكاالذذصا
عنهاجعتمهاثاراطابفياالسايهصيئماالىهدايمفيواتذهو
وصمعدلالىعنهمداتجتمازنبنينحبمابمشوالمهوعدلتمانحؤنماكا
ثارمحكمبدركواحتىيزكوبمالمذلكوهحجموارهفيرجآلغريمافتدكم
النمعلومماعليهميخقالانهوالمعنيبةاتجرعندايالجربغد6جارهم

عنداالوابخدهالبأسمنلغيرهمايعرفالواإلنانمرارامناذلكشامدتم



أل803

االسديلقيطبنبغثروقال

1المئصلخدهامتهومقيلدماففانتعمسثأمأحكيم
مأتعللنمليتنياكزيمهابغدأنفطلنمأممرجمهةاعلىوإذاحمفث

رنيبنيمنرجلوفال

3جنابئيانمنابروفرصمانممروألمنالرابعينابنأنا

تللسبابتعرصنالوجوهاالقياذااءللطعاتنعرضي

هيبهالبصراةواخوالينهيرجمامرأةئيفأا

العتريبئايمالذلولاوطال

سالراوالمامةاستقرارهامحلالهامةلاكاهفهاهتهقيل1اياهبتهتجر
ثهـالرجلهذادمغطلبتفقدهشيمنمعايمنوالمعنياسيتاوالمنصل

اكرواالصعلىاياكرمهةم3مافعلتعلىنجرمتدمبهبنهفا

الذيالرئبمىالراجااالبعينابنانا3المرادعلىىالنفتوطيئوالعزيمة

االمراابناناوالمعنىحطوجنابالجاهلنةأيامالنزوفينيمةالةرجياخذكان
االسالمجؤبخابحيمنافصصاصاللةواناالجاهليةممووفي3امن
وجعنانعرضالحربفرسانمنانناوالمعنىالشتموهوأصبامنالسبابء

السراةنميرالمبنىمراة5اعتناأمعالقتلمنففالظونظهرهالهااكريمة
نميريبساداتفيفابوقيوخاالابمالطرفينثريفانقوالمعنىاالثراف

عألبكطداتطفيفيوخوهـ



ب903

انمتقاعمانحابالثهذابعئيأممينهانحرهاوصكثفةأول
آالفوارشأعلبالمتاذافعاليوتينيليتعالايافقدخط
3نائصنغراريئذوصانسوفيهردعةيريهمبالقزنأزدألست

ئاثمنأافرينإيااثاطوفيريالثقيلوأاألوقلثوأحت

ادأنرسماوشذكترخللطارفاشااابئحزلطارفاتااطومأوأقري
سءانمذااأللدحئراهاباكرةقصمثأقواموإمءإذا

اتئوالمهاالحدبضدصدرهوخرجيرهظدخلالذيالمنقاعس1

نهاناسفايخهاتعدرهاخعربتلألصافبالرحاالمحنواناتنىراحينلطراا

االقلتااجتيإنيهنااخمالهافقالت3فجهااناالرحاعلاتولطانيعلى
اذادخطكارحاةادعلمنيخهاناهاانحطلمثكانفانريافيتجليال

جمانيمنصأفوارسابيطقيندةوالننأشإامنشنجم01عيت
غراريئذوبالزجربباليالايردعهجمب3بالسيفعنيشفهمءاوانا
منىاشاعهعندالقرتمناتمكنافيوالمعنىمضطربحدينذوايناش

راوااللالةاالوقاغاالوقواكل1المضطربالعلببسنافينهوا

الثدائدفيليدالذيوالمداعىالناضرعوهوخلفخواظلوتالحلب
غيركيمحملهانيستطيعالماالثدائدمناحملافيوالمعنىفيهاغيرهلبدو

انهمعناالحالهوماواقرى5امنهاغيريفراذافيهاواثبىالحربواطلب

يمونفألالعوافيفيوالنظرواليقعلبالحزمالنذروساوسمنيعنريهمابختى
نالوالرةاالمربالفيالدخولوالنفمجبناذاايضامازا6جمزفينهام

الدمسمنوالمداعىالمجربماظعومةدلشديدواإللدايفالشدةواطباللثدة
ل4



013ر

لفارمنربهنثنفيولضينيلخادمنياءالخيريكاءلعر

3ناعهنوهوخرياننرنيذقئواةرباصةأبنيالمحمدألشريواتي
افقريبردتالةشاهكفؤأتوقا

3أزالمحنسابهاضنجسغتجلةقيدرفاوهوطاعظئييلثإن

ثهألفصاصاواللفبلوالصبتابائذيانقؤمواطلبدإثهلكز
ايضااتوقا

كراأوالعليايفقؤابمبذلمجالسيدضهعواالذيفقؤمافىلهفى
وعراخلمسابهاعسفمثتجفةرقيصادفاوهرطظنييلثفان

االقيوواليهااالئقدمىجبامنهرباطعنغيريخرتااذاوالمعنىالطعنوهو

ابيكبحياةمأقمفاهاغايكاحمر1المطاعناجوج4يخاؤماشدتهامن
فالتأسنيبهمحائيوااضافيخدمةفيفياالنواصبالرحااطحناعلىحملىهاانهسأا

مقثولوهوممدماينااعسبانوصخزأل3لهااذاركبتاطربلفارسنانيذالثلى

بلبجبانفلتذلصربحهاومعالذيعليهاياالجالىاعمناطلبماافيواكعنى
افىجناضيقاوالمعنيايازالمافي3لنائمتحركاهقؤألالنادساداحيكفىا
التلصبقطرعليهمبسدبلربمذاطالقوماليرجانهنكلفيتفرسهافيماشكاال

الؤممئيايثعلىالتخفوالمعنىالدثةأمقلاالعوال4اسعيئفينجركهممنهاو
بلبحقكالقصاصوالالديةهنهمئقبلوالاخاكقنلوامنهمعاقلباخاكاقتلواالذتن

ينالذالقملىاخلهفافيكعبرةاوالمعنىمرضعالشداغالشدبذي5لفضلباابهمطا
تجناايوعراح6اعيعاوالممريألفواانلمتجمئولمالموضعبهذااجول



بمااأ

لالفبنشبربئوقال

1ضوفثيآرقاتاعليهغنائحرزابنبابعضدلربمكللدري
مفثفينلوأزاحصئوفءماثأئئوتنإغنمإأحث

3ولوتالطعانبصحراوخنأئوضرارلفتيان4فوا

4خلوفثلفنمايومليقاتفوسكغنايلالميرأفيهواصئأ
جابربنقببصةوفال

ءألتالياائخاولةبابمايأئمانيهوجدفيضالفيبن

البياضاظالصإزالأاالريماغيمدمرياؤافرالبيتهذاتفسيرلقدمععبافد
والمعنىالجلووالمثوفالوارانيارفانواصوتصنهنةفيالذيالغنواهالمراتجه

المشاقتحملوااننابهااينييمااحبافزالنأاصنلىالجاهعةالمرأةان
حزوجدوااذأانوامااسيوفعادط2تحسوهانعإبميجىماايةحفي
الثيسمنيقيهمباتوعلهاجعلوااالرضعلىارماحوايوفاافامواهراالل

3واحبوهرنساشصعابابم5والحتيقيحسممنأئوافىإلدوفيفواح
هـةاةاقربنذظرواقؤنونحنسارةإقالشبانافرلمعثااافتيانافول

ئوالمهتحلفالنماايخلوفالنه4بعدالجتاافولاومقولوالمداعسة

يجاوجموالونهتجاوزالألاآانواعلواالماماوابرزواعدعمنحولتاظيجيوا
فاعلياليوااالضفهامممزةمنبدلاالفاأوجدتمافيايهوجدتمافي5

هيفمابنيباوجدتمافيهلوالمعنيلفاعلهاولمفعولهالمصدرافةاصمفبطيئا
هلاووننفظيحزامنىلفرطفهمذلكوفرعوبنعذركلالناساخياليطؤ



ممهـ313أل

1الخوالمإاألمفيفييمضثكاوعاجنيوراألوعاجمث
2القالجمدنجوولببمرءجدافيفلسنا

3نهاوالرمالاألجمالدفدكنأيعنابينهاتفرس
اذحالرغوشريامماوسافاأصاالمحصناننا

العواليباطرافهبتاهاعادعهذمناقياءيخماو
بصةواشاسالماوتا

آكاننوةدنىإالحخلقان4فاعاأنتيافاقصدإعاجك

ورمناالوعاجمت1ئيوبمفطتيلقلةالناسعلىالياصببطروجدبمافي

فىكاحقيقتهاعلىوففتصتئاالمرررشهافيوالمعنىبةلتجرامضاوهوالبمالم
افديالمقطرعةالجدالمحابمرجداه3بيتجاررالالدانيافيبنرااعد

كأبهايةالجدالواخقالالحربعنكناياالولمطاحالممعلىالنافةصوا
اقنالايمررفيهاانصحربينووكنابمرحرباصحابالوالمعنىالىالدة

طدوهوبئواالطالداالرضيضنشققاكيابيضيتفرىأ3هبعدصمرة
كثزخانشاهفهاكنفنيصرفاالرضؤونحنوالمعنىاالرضمنالصلى

واالنخالقالهمابهوكدممدرانهعلىغيراثصباتكاقيخرمكانيكل

ألجضماالوشزيخاطالجليهذبنمناطعنانلنائوافىلغيرمااالنسانهـادط

قديممنتماحمنايضاولنااياوتيماه5يهعودعوىصادقبقول
فياالضقامةالنرممهاهالخبالقعدليك6رماحناباطرافيهناهارمان
ررينإلولطبعكفانطبئجمنلبىماننكلفواللمالك



كأ313

االمحدنبهتيوزهالنمارأحميبهفتيفصدالسمثلاسلهؤقف
2زلفواأثاخااعلى4ازجاااذافاحشةأبدئتآلزاقبفما

لتةاطاربنعاوزالدلم

3حاذرماالهوىيبعوفينرشمدلليماقمماراثابئضاللثيتضى

جساكأفثوانياثأةأالالمجؤرإلىقادنيإفانيذااءنيأفياأا
هلرلبنصءوقال

تحرااأرىالايموممرتاصاطاكبيراثأيثأذان

وارذاكبعدإعشووخه1وفنضديومناةءهضت
ء

مرففربئوالمهحانظهاالنمانعلىيجبماالذماراخاالذساراحمىأ

صداتاظرتاونتءبهكونرقتيحةعناداحعبهونفتصف11ممدخرف
فامنىااقالقوااالضطراببالماحثمةرادافاخةابدتوال3ثاتطاو

ابلهاوصثافيارحالازأقاذاالمقاماتمذهبةصرمنخرالمصءزيفارفت

تعالىاللهانوالمعنيوجمهرهيخافاءاياذركما3علدمةءتةزؤااذا
كبنياضدلةزويخماهصدصهبماكانىفرناالييعاالوالاالنسانإبمصاإاهوا

المعرالنظمضعالظاهروضعهتثروصجايؤلانباواجىكانبرائرأفالإوا

اعرامثامدالغاماجمااكانإ5افصديهادعاهولىالجورالىيميلالانهوالمعني
انكنتوالمعنىدياتالاهذفقالفغنموهويتياغرثمنتفلماصيخنامنيموتىمائةدقط

هفارنةمحانبننذااءبماحمرنااطولارىالياوكنالدفيريتعطالاناقدثيئفوث
هاتجاعوخرؤبطعنتجرديمنهاتجردتاياننعومي6انوالواالهل



أل12فى

1نلهغالمنئةفيهسحللهاانقطاقدوزكهاوخيلكأسراب
مايتمخاالالعيعثيوماذاأتإشطولذةأحووغهفذثسهدت
3زعالقلنبداخلىوقدئههارأيتهاانهييمايوموعاثرة

1تدمع2بالماوالعينبخيءببارحليسالصذرفيغللليا

ياخمغأتعسننيكهانسمتليلهاهنأئردتفاوفدئقول

السنينمنونسعاماثةعامقانهصناهايضاالخاربعايوارعلالئةتغ

الرإطامننوعوالقطامربهفردالجاعاتاالمرابالقعالكاسرأباا

ئنابمهنابهوالمرادالمطروالسبلحلتصكففهاايوزعهافداالنفراديحب
اجتماعهاكفعتهافيأقطااخلنيوربشفزالمهالمطرإحكإراةافييلاظ
ربوجرابايقتالعليتدلسهرهاوحركاخهايالضارهاقعيرهابلحت

صفاتهاهذهخيلوربشاهالحدتثغ2كدتوهوبعدالبيتاوهـ

االاهيقاومااسنقصيتهاعيشلذهربيةصغموربالغارةبهاضهدت
تعةاهذهفيكانتالذيايومهوالهييماوم3االثيابهدااللتفاع
اشولىوفدنظرتهاالهيمايومهرلنلزرهاشجهافيتعثهرأهاعيربوالمعق
اراالفببنالجاريالماالغللالغغلللهاقلبهاداخلمنالريعلبها

لانارحوابىوغيرهمحنممنالقانييفغبماوهوالثجعنآلجسلهبهنا
يتهاراهـقوالمهبهعلقاذاهامثيباهالمثينئبمنونثبغالمنبدلبىو
فكلحاقهافيصيبت8اضهاالدمعكاهنهايجريوصهايفارقاالتجطذاتو
تهاسانبدليأفاعفتهاهذعاثرةورباكامعنانفول151شريمال

لىبأمركانكاجمحيارجهكضطتاينصمى



ل2أل5

اأضرغضدالنؤمحئىوقؤبكصاشهيأئمتغسبلطلهائلت
متشربخاحيمانيعئىقبعمىنكا7وألةيالطوخاةلةثبا

3غحزنذاتالخمومثعليهاهعتنمرمنبهريمةتركثيهائن
االسغنسوفال

ضاولنالبهاأطألاليسالئقابالثرفيأمنمىيثأفن

3كاتالرنفيالةتراننمقكمائازلقيىبنحطأنأبنةفل

ةاحواطثبالطثيتزحىإماكاخناماخولبهاتمممئي

لىتصابللهاففإتوالمعنىوااللقادالذلوالضراعةخرعاوضدك1

امااتجعالقدلمةتقبوفاظهرانذلفياليوهانكحتىوإصبئعمجاماهـيا
3ءواههزابهاتهمنهابعضايلهاختاهـانهافياالواصالاقميلةالهذه
يحلورخالهاعددتوااالروالقشالالحلةوااللههياثايلهعبأت
وكاقياكطتركتكائن3لصثتفبسفه8كاسهارا8يرىاشرعتاذاوحربة
خهامعشزيميمةكرمنوشوالمهدسقاظثلواوحهالبدنفيقواظجمت

طالجمعلاالطاكبمعثرهاحللمامةبتواالطماضربامناوعهخدوشة
االطالليابلفيهااقامبالدفياسيمنشوافىالديارثارامنصءماوهو

لجدارقاقكانبالىفي5احطانفإلبنةتجيبالوياالحبةديارمن

دبارابضطاننجةفاصمناالحبةدبارعلىاونرفمنكانثلهواللغزال

جمعإماماحول6الرؤفيالمكقنرانالهمثلءوالعفاالدئورفيوهيبهااقف
منظتاالصبةمنازلانوالمعىتساقامموتزجىتحمللمالتىومماحائل



61021

اصالثبخينرخفومااغتادكماةتوأضغرفيابهاوقفث

مشاصبأزوغكالمهئيفعليهافتىءكليماخاوجاثءطإ
3الئصاحبألويهالوشطبوذجاصئملةاءهوجماخليآلي

ثصاحثانالذطصافيوائياءقيصحاهراوالغواةدعثعثوقد

األقارصثاصديتاجرأروعاحجلةوتادأسفهنيئفر

ثيمشهافيواحدمنخائفةغيرفيهاترسهامصماكىفكارتاهايا
واشعر1الحطبمنسنروعلىلمابالعشيلعلىتمثيالتىالجواري

والمعنيخيرلىكثيرةوممطعدلمهاالتيالصالب1حرارهاتجداينحنة
حرارهبيوجمدتحعبافابهاءالبىنخظيآلحذلمةلمدياراالوقفت
والساهـالقىانفاوايعرجاخل2اتيكارواإوجمدنبزتىححرارةشل
يخاطبافهوالمعنىالمهزولوالتاحبالجيلواالروعيعةءالىلةواةشالى

والحدهءالمضاكالسيفلفتىالمجرعايهاصرنةنااقةمنافىالالهيقولوضليليه

االبقبهاوقنهتتالحالعلىصبةموضعهخإلالي3غاراالكثير

طرائقوالشطبامعريةاكللةاثواالسرعةوالبهاههرجسطرهافيةالناالوجماا

هذهوضياإيجثااصالاحبتيأردإلىوقفتإفيوااجمهراهةواواالفادت
مابهذايثيرالمصاحبيكرههالالذيالجدالشفوهذاالمسرعةالناقه
اجمهصاةوالض4احبته1ردكدتوكلوبساعدوولمخذلوحابهاانالى

يطباليالطوزماناقبتإفيواالعشقاماشضنالذالثبانإواةباالمراد
هامحابطفاتخذتهمهممدلياخلصواالذبنبحفورالنداقااللمقلى

حبلهوندتهوءاافيدخلواصقينالقرينةالقرالحاسقمنفرينة



3األ

ثولسوراعيؤمعدلمجالاوالصبامناستعزثماعنيدئينيم
3الرراثاضازأعوزتانكهعرىتائيوحوللالمرائداتىتر

3وجالمثجووتإليماوضسعمارةمعدمنأنايكذ
4ابغاهووهنألمفمابالةخبأزضنتاجمازالابرأسكونحن
وازلتثقيثءالشدافثأمثياوئمبناصألتاققفية

قريننآراعثتإفيواءكاالصدقاوالصديقجريمتهوجرإهسلألتركاي
اعنيفأديت1جراوصاالصدقافاعتزلهاسفههيهبرخديوالمن

الماللحفظلمبهتتعاروالجهباااازممنيهماكنتنضيعننحيتمضاه
ضازتاياعرزأاانالفضاوالمعزىاتإةالماالئدات3وص

اظلاالعندناترىاليخاوامأاخىوممبةزربىجمعءتوالزراعلجها
متهموغاراتاصحاباخهميديرايردالمرابطتعهااليعرتناحرلتخنلف

ابدلامحويرخرورةاقبيلاونداثارواا33اوابلاالودتدمهاوحهيلاظءاقشاني
وننييهالذياظراهماوالمرادالجبلعرضفيالطرقامروضواتاسمن

الحجاز4أغرثيراتجونوعلونيصستندمعدمنعمارهلكلوالمعقيها

ءاالعدابينوبينناحاجرأنبخنيالعزةاصحابنحنيوالمعننوجدونلقارراجز
وهربزقاامنقني5وابالطلمبةوالةالخصحهونحيثنكونوانما

بمعقاوالمحلوببمعىحلبحياالطالبجحنيصدالنهارخراالمثرب

عوالمثزبالخمردفيقوهوافببهعوالفالجريوالتعداهايضالشوط
النهاراولفيالجريوفهـاوفياظيلعبوحانننالمهفثونالضامروهوسارب
عللعودهاياكلفائقةاظعرضامرةدقيقةذلكمنفيطءأصحره



1812

1شاشقافيهنملينىكماةئهاةوائلابنةتغفبهنفوارئها

2مبانجأالذماهمنوجفهكلبيضةببزقالكبشيفربونئم
3مصاودتأعذائالىخطاناأشيافناكاشوصنلئهاقصنرتوإن

ثالعكأئثانمفوكعنمعتاتجابأعصابةقؤيمثلقؤمدفلله
ساربثوةقيذهلعناونحنلمحنهنمقيدقاربواقومكلأرى

ائياحاةاتارويلى11وقال

آوالفاحهالمجعدابغرالثنايااتوذغقدوا14الدذاتاسليياأال

جحاالظألطاالثائبالفرساناكاةواونالمحاةامالمكاةحماه1
لىتغلببنيمنهقاديمتجعانهمافيهذفوارسانوالمعنياشابة

الضرئيىاكبعق3لقوتهمغيرالىيحتاجونالانهميديراجانبفجهم
وشببةجمعوالسبائبالحديديذآلجمعيضوالبيلهعايضهلطرقو

الدألخالرثبساالبونزأليضرءااالعلىبفرباالسادرىمأوالمعنىالطراثق
فصرتوات3رطرائقوجههكانهعلىدمهبحالذيالحدبديعضة

خطاناصرعةفانءااالضلىتناولهاعنقابقعريونباليالاامعاااععيافنا

منيظهرانهوالمعنياتمبيزاعلىبنميعصابة41فنضاربهمفاتقربهمايهما

معصعرنبحبنوذإاثهنهمالعجبعلىالناسملماوفخرهمعزقوهه

اصاربواصدهسواةايدلحيمنجنجوافار5عليهاننجتافيالملوكعمدائلالف
الونحنارةالةمنعإضفالحلفىتةناثكياانفيوافىاالرضفيالذاهب

14اكليااال6ثاحبثبرىلحلنافنطلقيغبرلجنااناحديسنطبع



آل912

األصإبيضكاممذابزقت7ابهفارضرائذيواانماتوذاشاثم
مفردقنةذيعرا4فيحجباثوتةمدااعتقىثناياهاكان

3ئبذيهاتعيدوماودسشواصجعذوةرثةالنابفراقجري

تيدالطيزعرثداءيكمقبمالمانفاالطئربيلقذمرثري
وانجدةانعراعضدائيبوهاءاألولىإخوقيانهوقيااظللت

دوفاسالمةواسليقدبرهذهعلىخذوفادىوافىنداحرفياونجيهحرفاال

الثعرمواكاقالدةاالعقداالسناننابامنايدوالارممدلحججمعيجوالدها
بدواملهايدعوالمفاتبهذهيصفهاانهفيوالمهلالمسرضدوالجعداالسرد

وهوامجهعوالحمناناالزمغارويراثبهعالثاتا1العايةألمةا
صلالهاشهدواماليقرضبااليوالمرادوالفرسالضابامارضوااالعود

قنءا3الريقحلوةرضط11بيفليالثاتاععداانهاوالمعنيفىاال

كندرائحتهتطيبهاأنبربدالنهصهوالععشيباالغتباقاحمدامة
افمةوانة11وحجةحوالحجماقاهتوثوتاالفوارائحخكرتءاذاعر11

دطولمحتقةاهةمطىسقيتثنايامانرائخهكاتطيباؤانشوالمهالجبلرالى
ربقهاانهاهذالمخصوتاوبرودةهايورثوذلنبماعلىفيافامتها

النهاراولفيصاحالغرابانوالمعنىبانإراالوابم3اظرعنينوب
دضىواليعبفيمهدىةالعرتهانعد4امرإالفرإقالفا8صياحهنف

والمشفياالالذيإوقىلالىالطيربىرتيانفمااالطيربيمرت

هنبدالاهريدلوهرورهابيمرورانطيرعلىالؤتمنيمضكسبرلمانه
لماانهوالمعىالجدضدصالذيالهزلبالمراحةالمزادالمزاحهندء5ودومه



032أ

الفدقنآومناافيفناقنآمنناولجننزاريائناديالنا

آغذأاههوااؤددأخمنمةشزارعليههمضامنتسافأقروم
503صصصى

صعدالسواضدهنريبئبرهفةالمثواخماةماضاماإذا

رفيالمحديدكمانرجلاضفيردوءارمبصونازأانحثوإن

لمجاكضىوهنرايذهنمافبخلمليمااارىازالأالأنناحزكفى

بسدفىبزفءوعدقإنيبقيسعاينىالخزوجتزلئناممري
كناواناطربكطحمحهئوصافافيباضىاواشالىءبىمرورحاطيرفيادلى
يخادي1انالىبضقلبشرثرناالخالفوذالثواحدجمرءاةإالحقيقةفي

115تجامرضعواصاحاباناعإلبنسدبننزارهووهمانزاراخمانزاريا
يختبارقينالفرمنصانوالمعنىبهاالفيالتاالشالهنهنالرماش
اقياالىاخمنرهاخليخهماوابااوضعارماحناحرجمغهنزاروالى

بهتعيلبلدمداواينحانحاةدتجتاقياالدرمحاعفةالمض31دبالمتنبى

االتراهمفاوالذمباطفحرمرانزارمنافافمانهإثواالدرل

صدمنقطمااياصواعداتذريأ13يهفالىدية11الدروعفيولم

التيالمرمفةفاسيبالمؤأوقافانملوااطلةإ3افياإقدمنااذإشوااعلىناي

والمعنىالمشيهرعةوصديانامننرديكا4الاطمنواعدبافيقى
آالينهرولعليمالدرحثقلإخاخاهرورابرف11بؤااهمنازوان
ذراممطمنالجوفدمواوادالالمائلالدمايخعوابهيصاييمعيميمج5
اطزنانفوالمهبيتقوىالذينقومهوعضدبذراعهالمرادعضدىومن

جملثسفعلىبنيص6قوكلطدممنهاينعبالىاحبتيرةنياسلزنكل



ل33أ

اداأصنبزعنأديهسبقوممروريمود3والربابوضيفهثكرا

مصندرابييمافؤقليااوقراقسقاةفيالذينثكهريقكفل
3فيالقصد4الضالهذابطنهايوضيعتخرى4اأؤالدكزضعة

ثوالوثروالصذقإكعلمجفيئءوفتابعاارفياياوصيهمافا

وخكمابعدفيبالبلرهياوالهائيالهامفيالمرلثتعلمنفال

بقيسيخرجاناحتاتهـمفابمايةافياخذانوانهلبحهمالقرابةفرببذلك

ممرانميراانتاابغواحتاخاسعدابنفاهوصالنصعدوسعدعلىفبسعلى
انهاههضأداصرعنيرف11دهةابيماتايحهوكااوداروالرباب

منزلةسيماوالضدهزأخهمكفىناطكلاعاجيحزناالذتنءموصضاذاض
اكقوالسفاهبقيكراهبقرك3أعةيمبرالبمونهخصهللذلكادابن

الشسديدىإصلدواالمرتغعةالرلمةوالرابيةالسرأبواالعاالضطرابوالزراق

اإلرضعلىؤا0يصبيمونكنوضيعيمأخوانهفاتلاذاانهوالمعنياالهلى
3زلهحقيقةالمايطلبوعندهمايفيعانهفيالمهولخيصابصالىلىكل

عرضتملهذأعملهفيصار5واصدتااوياهناطعاذاانهمعنااغكرضعة
جياعااوالدهاوكتغيرهااوالدقارضعتاصوابايقطرعنضلت

ايكمهنوأصلايعاكضىومضروربمعةنزارطاشاقىارالخابنيبا
لولهيروالرصيةمناصحوميةفانهافاتبعاهايوصبتىقىارابنىيااخمئوالمه
ويهامةتجحالهامهامتياالمافي5اغالحربنالظنبعداببتني

شقاقيكركااننزارأبنيالوصيتيانوالمعطترحةيحوواألس
والتافرالنفاخوفنآبمبعدينمبقماوكالمؤهذبداربافالومحنادكطا



ل3أل2

االمخلدةجفياللهزخوانوالليكمااابنيفيالنأرتزهبانماا

مغداعلىنزاربنيهنكثرنزإبهااةلؤجرمتىأفئلبفماش
3السداءلىنزب12هابينرعزعائذاؤتزعزعكااألرضنفاهغايم

بهذيبخادهاءعفناهلتألئموتجفوتهميخئممعادواتواتي
جمديوصدخاليموخالأبزالهماظعحدالبنفاء

آالجلدمنسورالهعفدمثفناوهئمحناواثلااللولفيرماخهئم
ذلكفىالمطلبلمجدبنتاضكاليمةوقا

تخافانامااكاععناتربانامااالينذاتحاصافي5مبموبمرنلين
فالم3االرحاملمةءواأطاإلمداظخةءفاارصاوترصانبىحرفياللهابةء

اكثرةمنالماوهيرسعةراققاوالمهرضأإأصماناطرىوارفااكاارىارب
آآلفرةوإلىابوارطالعمرففيالصبتندواقالناسمنغيرهمافيلصما

الننملضرورةاناللنونوحذتجانباهاىااالرضخفاهمايمأل3عددثم
كلقرامحابومضريعةرانإفيواالاثافيوصومأبمجو8اسددوا

يربدتحركتصفلوئاالرضاجمببالنهطايهاااللاقبااتددلألةفبيلة

3اوغيريدالانهمعناهاهمعادبوانواني4االرضاهلمحانهم
انيمفااابىفان5بمرهرنماوجميحبونمالمجفهوممنالنهروال
6فيهاثريمهماظيرفاناخصالمنخصلفايماواحدليتمناراالفغعندم
سفاخرمانوالمعنىالمصدركلمنصوبوسالقطضدحأوالالقطعاقدااصيررافد

وذاككاواحداصلمنومفضمفاخرنااوزتجالواالصباباالنسابفي



322أل

1شرسماعةمنصغفوفيقؤنافيبناسائل

آثمناعةبافيءخنمعفيجمعوالنافينمآوما
3قاعةمفنمعوالكمبثىوانقناالمشؤزفي

ثامخواثئاعةاذانظريايمايعمثيبعكماظ
رعاعةواسلمهقسرااللمنااتجيخه

تمةضباتتنهسةقادالغادزنهوص

والشرمضلهداحماعهشرمنجموابعمهافدرعلطالجلدمنيوراقطح
الشرفمنماالتعلمإشفرمناقوهفيعماالاسشوافىالحربهنابهيرأد
لمفيس3دمشاهدتهاعنيلاتهوافيالحرببمقشافيالحديثعسوانانجدةوا

الجمعلنامنجيعراوعنايخالاشوالمهنجلالبيتفيلسامعرلانهفىبمفمم

والبهثىالىاحوالقنااوالسألحاسررالدرعاراغنرأاإفيه3ثارهااقبحخقىالتي
اسروعااخازهجصصالذيشابانإكااالحديدسضةالمرادبهاقنواالجبششءر

بعولهاصعاقومجروربعخلجارسهرالىيدالحديشةتمالذيسوالرثواحوا

ايافاظرخنوتمشىالجاهيةفيالمعرباتسرقوعصااالبياتفيالجقدمجمعفي

واذاكانكذلثيعمثىوصالولالءولمحوافايمثىيهزعولعهوشطابمارمعفينه
خلاشعاعينبصارالناظرايفعفبعظالمجمعاهذانرالمعنىخالثانيفيرفيقد

سفلقافاساقهروارعلوالقسهاالمرحألىيعرديخهافهيؤنااغنمافي5لمحرهاذام
يمعرمنأجمكالناصطخاوامادوايىإامنمرجندكاناخماانوالمعتى

مطروايوبخدال6حربالولالوهافلذلكواطايةالحفاظاهلبكاله

االركهناسؤىمااعإوالليادرنهءنيوالرناالرضويرالجدالةعلى



ا1432

المربهياخفافنةسااعدوقال

ازياالطويالألأليكرلىباطليوزالمتىوث

كوالاةيتيصوالصوملعالىقافىالصبحعثفاة

3الذخوالاماطلبىاببذصلنأزحكاثجسابتيوال
ةثعزضابريهآوتيآصقيألئاتالااعذذتوأصنجحنث

3الالقناهطويقأوزضآحاتاممدلسانووع
6فبهاصيالللممئيئكغالدزوجيادوسابغة

تأكلاالرضعلىجمخطروحااظيلأنوالمعنىالعضعندالىماشزاعلنهط
ملهياتمنعليهاالممافاؤتيطبهتوالمعنىفارفنياىوزابلني1طهاصلا

وصفوواالمحعالنوبابمنبالللزفاءواطولتجعلقدطوبآلفرافالمبا
مفردوالصديققةالمثاواالالحركةالخةالنزوءلىترفال3يالاكوقت

شمائالمسكا3مغنابيخرمتأدبموفوراصرتافيوالمعنىالجعبهوراد
يفوتنيالانهوالمعبئاثاروالذحلالدارالبعيدوالنازحالعداوةالباطنالعدو

لمواعجتءنهيوليلئاراالنتصاشعنهطلبتاذامفطبعدعلىالعدوصلحاق

هصؤالوصبماالثينعنمةزهاكرفوادثهنأتوقداألاهبحلممعنا14
ووغ5وثرفيحقوفطمنيجبمااضظعنقامرااقعداللمجخطبحلكاذا
جمايضاواعددتاالهنزازوالمعنيالكثيرلصالمرضاكلمعطوفنعلن

محابضوامكددتاحدةفيالنانحدمثلالنعنعادرالخممصفحمة
للعمالللطمةثدرملدابنة4اومابنة6الهنزاذقمعهممثيرطويآل



533

1ثافضوالءالمدجخرالدبورزهتةالغديركتق
عاهصبنيمنةامرأةثوفا

ماتدبناالجاةالجهالضجغانهانالقؤميفبئوحرب

آثمنطبراتلمنكلنسونجوخرهاويصلىؤؤمسيتركا

تصفراتهلكئمسوبأحالمبمئموفوععادقيصادقماظنييكلطفا
دراتاألبخادمئالكنوئسعكقارإالمجزورجزرفحبهئمتعد

زاليوواسعةدرعااايحواعددتوالمعنىبعضعلىبعفالحديد2وصحوت

اظهراالملناغالغديركناخهاوسالالامغالسعاجيايفاوعفجها
الدبوررجهحريمالدبورايوزهضهيلايغادرها4المامناقطعةاإدبروا

بهيقهابروبحاقهاالدرعهذهانكأوالمهفائدااففرلوالمالح11امااوالمدجج

االرضلىاياحيالمدججأسااواجالىحرممهإديراذااءمانحةص
واطلةالماهمنيحطايرهوالنفيانيصيحاياإلومجيغ3وطولهالسبوغها

دبرةبمراتوالدنثوالمووالمذكروالجعاراحدفييستوياالبلمنالعظام
صياححيصحىتفاقهامألنأأقوماهرذيئحربانهاوالمعنيقرحةبهااقياو

ممطبراتللبم3هامراوشدةعليهملطواالالدبرناالبلكماح
النساابنااالسعهالىيصبراليصالهاوالالحربانمعنااولدفقدانالبم

بعقولوايراتصاآباعألموء4اوالدهنفقدلىاصابراتايماتالكر
بعدهإيىااولالعثرطوجوابوتوعدلهم5حهديدهذااصلرمنالةلح
فادتبمنكرلماعدتمالخيرفهاالتيعقواآوفيفبمظنيصدقانئوالمه

يخهالزإحممللسرعةتلافىورهذاجرر5مريعةبالقلفبماؤاحنا
ل1ه
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اصاتاابيناهيةوقال

اوتنهلإليذذفيابمالإفعاوغلتذامؤئودغذؤتك

ماتمدلأساهراإالكواكلثأبتكولملثتكاليلةااذا

3بهملوعييوفيدبهطرفتبالذيوكالهطروتأنانيكا
ثهوجلصتمائموتانلععفمنماوعليذصيقاردىاتخأنث
3ولاغفيكاليهاهدىاكنصالتيوافايةالسنبلنتفاما

آالهتففملالمنعبمأشتاكأكاآوغالظةشكجزائيجعلت
1معلأجماوزاالمجازكمافعلصبوتياعصقرعلمإذفيتك
دبهادبماكبفيعسرةاارادتاتيةءماواتنضلمانفواكلماجصاه

أنكبتتايوعلتكتكبموتمتأيغذوتلث1بالجزوريفعلمابمفعل
وهراخهاامنخهاوافياابامثاوهواللاامنوإلالشبابليالمقاتاخوا

الكافربشبابلثفيباحوالثومتموردوافتبيحكروالمعنىاالولايمثرب

هاباايلءاتما3لاقاتااممثيرنمأخذسهقرتجمعهامنااككهن
3ابحهيرتاخحتىبرتاحالبؤدبهماولدهاصاباذاانهإئواالجرولةالمعلى

ابخهبمبولماصابمهوكوىالولدممنباالذيكانمعناهاروقإلمطاأاكاني

انهامعكاللىامنلمفعاتأقرارضبماينضمدمإكأواحبوااوالحخأاالإاىلردا4

لماوجرابالرجالنادركتافاايالسنباختفاما5خبمالموتانباعنهـألم
يتدالماإئوابمايمرههنانالابلةلجإقا61اكاةئيجزاكجصولةوهوق5بعداليتفي
يتإفيا7لوالففاتهةاصاحبوالمجاهرةكانكاسزهبايتنيجازةرالحق
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اتعقلالتفنيدلؤكنترأيكوفيئهراالمفندممباوئهيتني
2فوكاموابزاأهـووبرقة5ررمةهـ ىاانالا

عقهااالانفيؤاباملمايقالهزانبنيمنأاعيإصوقا

3زنجاجملدهفيرىاعلعاماابرمةعظكلاءالفرخصفوهورئيتة
ثائكربائهءعنوأأتازهشذبئالكااضاداتى

األدباببتنيعضديشيييأبعذفييودأثوابىيمزقنئشااء
آثاعدهفي4فىوخطاخحهيلزفيشالبصاني

الىأسبهدفى1ارعابالجارهالجارلةهعاعاماتيوةاالحقترعلماذ

تعقلشوريماخباوةاالىنسبتيانسوىفئةمتجإللياالمعنىالعقلسو
اظليالفزيفيطالرليفثارإثا3ييراالفيبدرافياخضيدااناءلمت

الردفالذهوابصالاعلىاصابةزادنههراالبمثيعمالثتسهروص
ثيضارالروالزغبالمعدةامالطهوامالحيوانمنعغيركلالفرخ3ئرعليم

رفيخهـرالذيالغمرحلتهامصدأافيكانفانهبيتيتجراالماكبرفيوالمه

لحلافعالواصاراضبم4شبمايميعرفوالإصايبطةفيماياغ
والمنناصفااعولالتيبهكرنحهأقىابهوشدوالمعلحالماقحواالبارالتل

5اكااانثأاحوالهباسنصافىحالقوةووجدفمامتهواسقامكبرلماوالمعنىأظهرا
بمبدبنييودا4الهبيتيبؤنثالماوالمعنىلمفرورةهمزتهخففتابندأانشا
المجاوزحالماضراالة1لهومالشعرغليلافر6شبتمابعدذلكله

ءجباخفيلحينهوخدشعرتحعنفيالشاهدافيشوالمهاالذنكمة
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1باأرااجلناجقفابئبهالفيلئسعيؤماأعزلةقالت
محطبافوقهالزادتصتاشتطاثمثسعرةنارجذرأفيولؤ

اساحمانياابنوقال

3الئلومدماولكننفسلألئمسقمانىكلة ورحص

ثاعمثلؤءمافاتفىألهنىعرولمجضلةنفسيءيختثأأ
31يتندتلفهأ4أعقاللفتىنببذراألموصئدلوان
ةأالجحاحننحافيوليلعريضةنجاجلقدكانصلععري

امررناحفيامضاالىباارلناانوالمعقالحاجةواالربتهامراعرسه1
فاناالولبضلهاتغرنىانهاوالمعنىموقدةعرهص3بةأخرواأمنالهاالن

بقيتتوالمهالعيمفاتلرمواموضعاسمساعبم3لنطفهاخالفرهانه
4شاخافواتبعدمالنليفعمافعلهاوكنيرنفياعاتسلعيرم
تنمبرفابمعقواعلماطالهوضعفيصدروضلةبيخيتواشفهامهكضت11

منيإللةصالىسبيالعدوياجعلتوالمعقهناحذفواحدممفيوال

المعق5تندمتمامغبتهاعلمكضتثذتفوأعلىاسفافوااهتدائيبفلة
تجدلمكاواخريهامطاوبظهرلهواالمرصدوراتسبببماالنانران
الطرفينوداالجناحينوكامطاواصعيقالطروصئججمعنجاج6نادما

الارءفيمتناهيةالطرقلقدكانتقوافىتامةهناوكاناالسودواالدئم
حتىاالمررهذخالحزمفضيتبسنرنياظةاشدبدالللكانبينضيق

نفيكلتفتض
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ارابنمأفوانادارعنليواذروجهلجيئضفللماألزضإذ
مئميمإذراعيناءفتالخليبىئسرلقفصتباألعراذفلؤلثمئيث

3قصذماتهمالهاالخلىوباليلنهاربربالفالةدليلعلينها
آخروزال

ثالمحلقائمجمصالغراريئومصقوللئروبءبيضاعدذتأ7ا
ورقائهاتخانصالرثجهءوملنبغوفارجما

قاساقاانمطفضألقخضلوذاعضباوأرحيا

الطرقةسعايىافوالمهعدااوالمرانمالدلالوانواالطرقامروجا1
رباليكاصص01وةاثاطومواضحالرضافروججماهالنتماكاالتوسواد
اهيهمواالزيىكتالمزقنتجاعدتلوالعىاقاصى3فيهـااذلدارخن

نحيمئذإءعهلألاالمستوالكلساردترافيوالمعنييعةصالىنجةاك

والمنماظرنيةاعلىالبضهاره3بةامراافاقةبركوبلياهكنذإإث
اكطلاالفييقالطرابيحزاللمسملمالهاةالىأنهاربادللاالوعلثواالخف

افراراناالدرالبضةعليقدرماهذاوممنالخنصاشابعليتضقلم
بفوإيفدرعاالحرباعددتوالمعىالانعمعايرافعمواالحدان

دالعنوترباعدااقرساالفار15الدربمحلقيمسراندإاطالخ
لالهنة01والجفيرةبيرااإقىامنهئكدجراجودوهوخاكواحدانجعةوا

شالمهعرخالنصاليثبهوهرواهاطرقفىباورووالمرادالمخبهناوامعة

ار6رفيبموااطرق3يضةعرونماالادقومعماصأبضمادتوأ

الئعرواظصلالثامإيةقرارتمالىنشةاوللفرببرتاحنهفييزالنهاما
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1قاأؤششئفإنعقاباضيكويزبالفماعايخكيخأل

اورفيصالةنشادةوقال

آوتفومبعلىاتجربمسفتفوئيفاهالمعفيبكرت
3وكلومخفكمةضعصيوبدتفوارثيززتقذكأءلمحأر

صيئتباولويهرفىنجكبغأصابمنأولمتإع

دمتضالدماسبلجوالخيلبهغتكافأحتىيمقانا
ةتمغاصصوفوااألسمخةحدمقاعميىاليبسراةئتتياخ

دتاالمعنينشاطيمءليااتمقأظهراوالمتنالمالسةراصدتاكلوالمشحتاب
1الصاطاكخيرإطهرسابقااالشعرأهلعىكأحوفريااريحاقاحاسجفاايفا

زقااالجريبعدالجريوصعقب8بهعإقابوايماتاابا5مناشدهااهافا
يرصكوتالبفناصماايخينايملالبهلافرساهذاانإئوااالولالجري

الضطرابوالخفةفهوار31أةااوللىناالتااحهورا3حمالكللىجرت

3وجهلمنهاسفهوذإإثكتلوالنهارلاأئياصإكأوالمعنىازوالءوال

رأئنىحينإقدممافعكإفيواالجروحاكلوهواالحعفاثةواكبتءارزت
لدهيوالمصيبةإبمةا4وابروحأضعفابيموظهررارصىبقتلبتءادة

شزصلالستوالمعىالثثبىيموااصعانالونالباوامطيماالزمن
وال5فيعارالصذا5ومثلأممراماامرارسوابمكيجةالدهرابها

تزهاوالمعنىوالدمالمعارمنالسائلابلواوجههعلىشالثيقابوالثمره
بينكتجعلانفاهال61الدماههنبحرفيتسبحاظيلتوقدوااخهزحتىافانالم



132

1وهزيخهوازمثوأحمخينمفوارمىفبلألقا

ملمئمزاالعجاجبمغفيوالخيلالقالجفواالمئفانالضقلما
ومكءفيالردعسمنوتجنعوابىؤجوهاساهمةالحئعغفي

حئمدوهولحرانوجهفهوىفيصلبطعنةبشئهئمفص
أديمتسوزؤسعهنمفؤقللبيضالوكأفيحنيفةأسوددومكلب

خومالدالصوالمحلقالبيضفيالمحديدكأضمبلسواابرأقوم
دءمننتصنتميمكانتحينالومذلككانإشواحاجزأتخافمائيو

يموهززمكلحهخعرازماصررهلمةتقمقاعصالباشرافوفتوالحاحالر

هازمينالفهمعنالدفلفيخدهمصانالفرهدهل5اجدلمإشواكزومبمعني

زمواالهـهمتطايرماوالعجاصافتافياإباراإشواالرماحااا13جنعيزواو
ضفخالرننغبرومنمالى3تيااليمىلماوجوابىاواإالصاك
15ملتةماحرافيصلواالرئشقالكب4اوطوشدالطعنادعس

بئااللاالناتفومأضيحااررمجمواحمالحهءشيمنصوالحريقينالفربين

اعليعاضةاظيلانواطالحازاضربوتادلصحانتاإقياحينانه
تجعهماقمدتالرماحطعنثارمنابهااللونكاثرهمتغيرةربهيرهئطابرنيني

رباطارغر5بقبحصظتجدلوقدوجههعلىقطثجل4ااو

ةحنيةمنرجالارفىذلكفييكانانهإكأواامإلمةواثرالناةيموائوا
سهمروععلىوجردهاابضممقرهاانحتىنهءهداومعالحربفياالسوديثبهون
الدرعواطاقرقايتهس8الىعلىيجعلماضالب6جوانباعنرالحرت

فيفهمنراهمكاطةاالانوالبواأذاقومهموالمعنىالملسااللينةوالدالص
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1يموتصواءالغنائمخوىبغزوةلنألزبقيثفافن

ذهلوبينبينهمنفجمايشثربنيمنرصلوقال

آالبطابني15إليوخصرسوالذهننيبلنياأال
3اجألحاوأباتكمءعبجدةبانمثنىقتلناقدإنا
الراحفأطراتبؤاتاوابقرضيمافدأفارصمؤافإلت

حصوصصمرد

راحوبناتحياحيالترمرهفاتويضهةمق

افقصياماالشبنةبجروقال

آألهومخاليالعجاجمةضتنالمهأبلفوارلصيفدث
والمعناابهصرحانوالالممالمالهأ1المانواابريقافيمنجمهدالسهم

مماالثابطاحا3اموتاناالالغنائمحفيغزوةالغزونعثمتانافيمافع
بادائهامتحصانافىتوصلوحنصالرسالةاسسولواثعإلآللمنذهلبنعاعيابن

الجالالحوابودهوعبوالمثنىرسوالمنبدلانهلىصربةبانموخ13

قالنسموهطالذاراحدبدلاناقدفتلناالقوهالهراكابركاإشوارجمالامحما

فاطرافخماوانراضونشحناصلحارضمتمانمحفالمهءحمجمناقمنا
الساداتوالجاجمقططروالمسنونةوالمرهفاتلةخدالمهالمقومة5بإتاالرماح
بيننامعدلةالمتقدمةالرماحانإئوافايماراحوااالطبماطرافوالبنان
االبدانشالساداترووستسقطاقياالمسنونةةالألالسيوفايفما

خاليخطربتداىوفدافباروالمجاجمةالمتسرنالمطون6زاكفعنواالصابع
ومميبخاليالحربغبارتحتالشجاعةبمماةمينالمنفواركأافديوالمعنىا
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1لمحئمعأوجههئمالعسارهنجمتالغاهيخبةكشفوا
بالمجذميفهاشراحززأالنعسورصجاححتطايخئطإذا

3ارمبهازمفااضالدىابهأيعضتكاالهزإذا

ثالسقغأهسرفيهأنكبمهاشرهجتمفوال

أطغسكلهغنزالوحانتدنزاوافلنمنزالعرضسنا

آشمبمذارهافقدوصذواأفرامشاالععرشبرادوف
االسدىساصكبنقلصفوقال

عارفيمقلمنثارادركواالفرسانالصانوالمعنيحاااطم1
اقطحااطز2غيبذالثلحفظواالعارعغمضلىاارصهخهتصود

الانسردهيإانئواطاااياإةإمذوابلمالعاالصاطةفتوالثرا

سقذكرعادخهاياطابابناهاضرصياخالهاعرضفاناطربفيتصيح
3وامدريلتأوفيبعدهاافعلاعوماضااواالزمبهمطالدهراياب
برأبااومهوقتفعففالالدهرادثصالمثنركاذائوالمهخذوفانزمان

نجزلةنهيمنوالالدمرضهبالإئواوتجدهالفاه4بالمصاثكفاوما
4وهروكخصهاثرفاخفىانهتمنفيأصمداواعنلمجزضعصبهالذي

هذاوفيببرزوافرازالمناهمدصوالمعنياغببمعنىطممناطم5خائف
ويالميرهعليهااالبلايرا6عليهممميبمااشدنبرزواالعارورهميبة

بهوهاباليوتا5خرواخياخاواراماغدانهمقوافىاجرداوالشبايطعامجلب

اعتقدواماالفعادفواوكنهمهااصعليهمعبيصالامحابهاوفهايى
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1كياكاتغيفنفسلوعيدنسأابىعىأتاني

آبرغمأنسأأسبقوانمأرنهنمولاألثنأغصولنم
3رمءوءتطويربينفحرناعاجانجتالبعوثواصن

ثرزمارحوجبالحافصنفممىلسغداجبالمنوخافص

ئيأ3سهئالمصيفيبضجعةففازوفارعتنيالبعوثفقارعحث
بجرمفيانالهاذخفيفتميتاهمتالجعالةوأعنييخت

ثيالمراابإ

المذليخراشابوقال
صءصىص01ص

بعضنهونأعينالعثمروخراشخاإذعروةبعدإلهيحررت

الفععفكالخانسالوهددلطوالمعقظالنةيضوالبرفئالنزعلالى11

أفاخالمإتوااخارااكرةانمواببةبراتااذارابه3جيرظهءت
مقالجبمنالجعرؤنالبوث31بحربهمداولمءسونيهاتكملماالمير

بعدبينفمزاالبعثفيالروحاعياجرىالمعنىاالرمحىفيالجعيدجإطموا

والمعىمثهرردبلدهارزموضمنفأةنةابمالغدنلتؤوغرماالهلص
كطوالمهاقرعةامنفاشعت5الروبخامتجمالجبالهذهمنقيخافت

8العطاالجعالة6خروحيوعدمبراحتيسهميلحرجالقرعةمعهمضتاني
لماإشواافخذاظاهروالحاذتاطابىتواالسلطانمنيزخذالذي

فبيلةجرمفتيانمناطكثيرالنتجاعارطألفياخرجتاظروخكرهت
بعدالتهاشكرئوافىرجائياساوخرايقعروة7معلومجعلعلىهشهوؤ
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1اآلزضعلىصثهاىفيبجاتززئتةقتجالأنسيفواللها
آقيةماجلوانباألذقنركلنماوانكفوئمتعفوأنهاسكلى
3خقىهاجمدشقذيسلأنهفىءرداعليةألنئأذرمنو

ثوالخفضلمةارافيالشبابأضاعضآ5رالفوامثفوجيلثو
انمنفىاصادنرةذوأظضدضاوعنازعتةقذةواج

طبيباانعبدةوقال

اخايترأفثءاثاةءورعاصحربنتيضىاللهيسلالماعليك
وفدكختبعضمنالعثراخفضخراشنجاهعلىعروةقلمنانعقما

انيباللهافمممئوالمهنبمسماوقوسيبهنجترزئة1اتلهماهاعقد
انهافيهراا3حياتيمدهيربهانبدهبفنجعتالذياقيلاىاذال

أطزفىيممعرمواوالذهابالدروسامفاوابعدهاالجلآلانوخبرلمقمة
اذكرهكأوالمهلاطاعلىنمباضهاعلىضعلموعظوجلالمميدبةابتداعند

فامادالهببةاقرابالمصيبةجزعهنديئاالنسانالنهذافا1واعافئاكي
موضحفيانهوعلىةاياعفمن13ايذههائزمنمضىانةعهدهاالمتقادم

معانيعلىاقاهواردااشعفىالمكرمةلهذهاهتدىالذيااتحققلموالمعنىالحال
الذيدجعواإباردادالفزثلالنسبخالصكريمعنصلوالكوله
ذكانعروهانامنىواقراالمرة5ن11والريلةوتغيراونهلحهورم

خالفكانودكنهبدنهصألحفيهوماالراحةيطباماعديمنلمأشهتاالقلب
وصادقافوصاحبانهخويجوعلمشعهمبزادهنفسهعلىأمحابهايؤثرالجرع

علنكلفمافدمراالميتجمااذاالعربعادةمن6رموالملمحعانهوض11
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1سفمابالدكثحعنإذازارالردىغرضغادزنةهنتحيه

متهدماقؤإأيخاتانياواحدواهفذلمشهاكةفماكاق

بناوفىيرقارههااخوذيامدوقياعبهبنهثاموقال

حمانحاةلمبمءبرلملميخالناثرارودادممشحأليكل01إلاللمس 01باللألااعكللم

3هترعمإلننالوجنهأعزابعدةنبئبةأوفىعنتعريث
المممياافيمةثيمثوحماسهـتىلمص

ءالمائءسلمديءكابهاتجطحينأوفىالربهئثنى عءلنعصص

ئرثفاضىموابشرجاوالقدلعمرتء

لمحزتمدخمنةايفيمالجبالتبهادجففولمنيالاألقعالقبانعؤا
األبمداايةاارهسثدتهمدةعاصملنفيسياتهورخةهالتحيةشكاييوالمعنى
إكأواإبدااسحطوااالكاوالردىتربههادرهءودرالمصولصوبتحية

عإبئسلمبعدبعدبلالدفيزاراذاانهودأبهكلىهدإللمخلفضهمنةقيلتتا
وتهنباعماناساواحدمنمالثنيسهالثماكانئوالمهالموتالهلك2

وااوهماهاضواوفيارهةذيامإنتءوتصبرتتخرت43يئلضموتا
بمميبتيعهونسإتاوفيلقدنامابنيماعلىتصإرتإئوامملوومؤعهام

الني4بةإاالدموعمنمملوهإجناجفنأنوالحالالرمةذيقدعلى

احمرىاوفيبمهوسفياخبررجعرالماالركبانتافىرجعءواببالموتاالخبار
ظمثققإصدعاليالهاالسق5ادكيلوبهوجعرادالعرمنبرجماانما
يقوممنببقلمالذكطاوصدبزعزاالفعاليفشىتانجروفيانهمإشوا

النعطذأكمننعثققالصلبةالجالدتهقامه
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دنهيهابنبعذانمعيوزنجدانهخويم
كتضغضعواقذقؤمةأؤفىوأمنمىكابرمابزصيرنجما
بعدإصثائمضيماأوفىتلضسنيفلنم رحم5ةنىحماءص

آلموجعاءقرخباالقرخةلمطولكن
صرئن

رأوتنءبمئمفالم

3فكواالوئجالذلدرافرفييتيالئالكائورعلىالفعنداليلقذ
دتلث6ارركافااالوممىبيبنتوىاقبرأرأيئقبرعالبخليمأذفقال
دالمثمافإراتمةبربخرآكؤلىسىكمثجااطلوبخاامااناتزةأ

اللكختىح

6خاماتفاماحونهباقاثماوكانداعرةرجملدوابنالءىض1

فالومرئلهـمعشيرتهقرامكاناوفيانوالمعنىوالتذأالخموعوايضعضعةدالم

ان3زدابنبهرتعطلاحدكالممدةروافطاحوالهماضطرتمات
ئصوالمهاواشدمعنىيرديواوجعالجرحوالفرحتبراانلقالقرحةفثر
عيهنزلاذاكالجرحعالمادزبدفىبلعليهالحزنلنسنيالفياوفقدبعدمعية

ضهاالمرادكوافوالىالدمحيانجرالتذراف3وجعااشدخركاناجرح
لىبابئأنمالقبرركونهعداكثيرئيبمعلىفيالرفيتيانئوافىالمسفوكة

المفطؤيخقيانوالمعنىمرضينامماوالدكادكواللوىبهافامنيالمعءلوةخ

15الموضبنهذينبافامالذيأضراذلدالجلرتإبمفبركلاتبكيفقال
عظيالنهكانمالكرقتذكرفىراقابةروبانجبشهؤءةاوالمعنىاطزناال

قبرهاالرضعهانفباحانهقاالرفرمألقدالمثمان
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ميم01طسخديالىطاءإوالوةافبز

اودلىدمبثااربئنواسطيومثذهلمخآءإنأال
ثىخصعولمصةثرصبىشلهرعمءى

وخدودفيماتجءبايديتبفهبقتوإتاافاامزايةعث
3وفودالوفوثربعدبهأفالمفربسلىءيمالهؤرتمسىفان

فىصءاييرني

بعيدالمراباتحصتءبلبصلىثؤطعاىتجسددمفإنك
01حح7لببىبزلىلءرعساللءحركثءهـه

داألبدراحهارإدتأل2ابهشربتحياروضاوكان

آالئد3صقحةفأهنصىاكأمانازنجثبإاخوةودىاحوكأمنل
افا7

وخاتةمةلمثعلمثلبلمافياتااإقاواخعبحللخالدخإلمةزتجمود11
امثروااظإرفيسصتءاشااتموالمايومنإدلشية3اجدخيلةاركت7يم
خدودهنياطنودورهنصبلىمماثيابنققنيةئحاتإااقاهشيةثوذاإشوافى

موتكبعدرامهكبامىفانوالمضىالدارحوابنيئءاهاانناا3

وانأتاإفا4اتك5كااعاتبرادبهالجاعاثبهتازا51خيراج

أبمبادكيتعمنعلىتبعدلمانكغيراحراباعتبوضكندتتدتيم

تإفائاصاتهفيبهاهاوكانعراكاأضصارح5براةاوزياروالذءر

لرد9واشاكابلهخوخراهنجاابلهواوثدحوضهمدانهتىاستشعف
عثتماالحوضقتشربنتمايماموجرداحنيارخهـكانلىيقولوفمابله
تضعهالنعامىبداالةبيوهحائبهنارايبوأهالثاودي6باذنهاال

اهلكتخصصضاروضاهذايحننىوالمهاوحيدفيبتىصاطتمنهفي
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اطارحيرفبنعدنعاكىيخرتال

اإماألحوادتإلبقتىلمخممخوانهاابهلمحهبرتالفتىنعئم
آالخدامهودلثاليديئثلسالهحللصذااءاقشااء كلهـ

بم05برروضيمفكء

3حامااللبذووماااقدرلمقهولشةصدقةتراتواذا
برصجمهزبرلماء

ئؤصمصأفىااةوتلروالبهيبر
ثساثبعدطيىافغنلنمتعدتبرجوولننىذركاءفلنمطلبث
بمخاهسعأليرءاغلىواقاليرغوىصارصذالمافىإااوآؤلجأ راألء

صصجصج

لملسبائب1وافىأدرالمحدماذاالىاغدوابهأناسرييىولولا
1حصمظتربرجمعهءصصصصسش
يدهبفةانهيامإاالادثصمتفيالذيماشاةاانننوافىدهإفةإتاصاتنجاز

نضيقالالفاالؤواسعةدارهذاازإكأاواصعة8الفناسهل3الفتىنهمعالبةيوم
اللهىكرههانهتلهازلهيرفالدحنكريمهذاوهرخباضيافه
بوجفرلهمناال4لنهماتفرقانكيمنفالقهصدعلىشقيقهففل

حربذلتافيتوالمهرجلاسوسائبالجودوالندىبادركاوبطلبتمعلق

شيئااطلبولممنمهفليثنيالهفلمجوداطلبسائببعدللناسوجهط
ضصوبغيرإبضاوالقاليبهافامنبالمؤوىالمعروتطابىأيعافي5

الطالبوتيهاباجماكريماجوادكانصائبانوالمعىالحاللىع
مبغضيخرفياالخبةاالفامةتزدلمياواقاماحدمبهالذفلوإلمروف
نؤادرجو6غيرخائبالحاحةمقصياالعندمنيخرجولملعيثه
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اواألفاراندااأعناقالنعشعلىكارهايوهأسيربهمطءامرىوكل
عى

ةاصيابندريىوزال

مفيشهأوانقؤمامسؤدادانيورهفلرضعوأصخابارضيثأ
3المسردالفارسجملمشاتهـهدحبئألنئواطلهئملتأ

عئهتايغيزوأتيغوايتهنموقذأرىئئهمثفئاعصؤيخخ

الغدىالرشذاالوايستفلمإوىائمنعرجأمريأمرتهم
يأسبامرقنماثخسرااقوهـوالمعنىالريخقةالشقةسيلبجمعوالسبائب

البهاددنوالةاكننافيادرصرجلاىالعدالىبهاراسغداوقد

سيركبقولهمنالكارهازالشانالقدرعظيميلرجملانهيالون
علىالعمقفيويحملالبشراالمناحدديولموالمعنىاالباعدباهالغروالعدا

والقبيلةالقوموالرهظيددراخوعارض3واالفارباالباعدالرجمالاعناق

رضطالخيينفياجهداللموالمعقانيةلواالضمافةقبيلةءأصودااينوو

والمدحجايقواايظنوا3ذلكعلىلىشوالقومءالسودابنيولقوماوة

نصحتهمافيكوافىالدروعالمسرنيأفاربايدورواالخياروالسواةالسالحالتام
نجدالالحفارسكاملواالفااالعداهانايقنواوفلىاالعداهمنرتهمو

الهدىضدالغوايةلقهانسجئيابمالتيالمسؤةالدروعاثرافهملبى
غيرعلىاضهمعالممسلكهمسلكتنصيحنييقبلواولمياعييمنثلوالمفلماقوا

مآذالذودالىدكنىوالقرابةالرحماناالصدكمئهفيمايبممغيرطوانهدى
ااوالمعفطالرملمنواصنرقالتوىماالوكهواالمعنطفبمالمنص5

كليملطفيالمثولىرضدلمريظدنجلمحفيعثونواعلىوىابمنعرجيب8ار
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أجمرةصصصصةص

رشداغزيةتزشدوابئغويتغوتانغزيةمنإالنااوهل

2ريالزئماذاالةأعنجدفتهثفارساطنجالمىأزدلفقائواتنادوا
3شانئهذدأنميعجافيالصئباصيكوغتصوصهوالرماحإيئإفلئث

ثهقدحرسقتهسذمندجمااليفأقبلمتالبوريعىكننتكذات

سنردفيااالوناذاضلالنيوحتىخمئستصفيلالمحفعنةفطاعنمط

آلدغيرءالهرأتويعفئمنجفسهأظاسىشامريمفتال
والرشادالنياقيحافيقيغزالمنانااماتوافىيوهيةوغزننيهل1اضرافيوأهدا

االلكاارديوااهاكاردى3ورشادبنوايتهمتلقءورشادياينيفض

ايلىارابهواثاهافماوابةالمصفيله3يخمايلغحواوطبعشأمبعضنادىوالمعنى
ئةإولهتنرشه3المقتولذااخياللهاعبدمندهثافقلتافارسانازإ

يئوالأجمهوفتاضرباعلىإئكاطيمرهاشوكةوصيصةتجيحالحياصي
ةشويموتعوتصواالتدااولهالرماحانوالحالاللهعبداتيىشوالمالمزصوج

لدهنيغولدهـاتفيالتىانافةاإواذات4بسبمالذيالثوبفيكااط
المسلوخمنطدهاوالجلدفيوضانزعهوراعهاطنفتدراعايهدعنتابمولمجثن

إقطوااناقةاولدقبواالجلدكوالىعايهرتيفىلموخالىامهالمغيربصوا

جلدهالىالفماولدهالىفرعتاياإواكذاتوفواظالفزعفيصتنه
لهءاديواصوداالسوالحالدضفتتتنفت5تشمهيخرهعلىالموضوع

نالفرصهإبتفخارإقوايائإقااحدىبحذفلخففمشدةافسبءيوبياب

قتال16بالسوادتغيروفيشدضهاومبئبدماحمتلوثتعنهثواء11
ضفللممروف

ارهبوأصيدفيرأوأافيكأوافىبخضسهموأههواطإةمرريخرجولم4لعث
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11اليدطائشوالودأفافماكانمكانهضاىاللهعبدلخطفان

11أمحذطألغاألفاتئابعيسدنصفأسافهايإزارخارجيثنا
3غدينياألصافىقاباالؤمهنحافظإتللمضإالشيلقلا

لمكاصصاك

لماصفاصاقبادويغدوفيعتءسصااء31طر11خروه1 لمءهـءسدهـولصر
ءماالعياحاطكرصى06ص ص7ص

8كرايدافيكاناصاتالؤواسيهإصازادهوالمجفذءاإلقوانيا
حممءهصـءكا4لحاءخسءبررنمؤ
ابيدالمباطلئاللألءفاحا4رايالشبعلالاصباحتيءإص

لميدفيلمكتبمابخلوإكذبت14فلاءأأتينضىلموط
رسكهةهجئأحثم

الذيواونافببلالهضينهيملي1يحلدالاالنسانانيالموت
تهعبداضىفانفيوافىرفاذابالالذيوالطائعقررمةوالخافةيقف
انهيريداإلزارش31فأبالىجماهالايدافتضوالجمانافاكانلمهتله

بمصاهذاوكانلهوشرهيجدااعضاراداذاانهكانوالمعنىسرخرجماط
ويصةاعاليانهكانتالمه3اصريفةاوراالفيجادماضاالمصن

غدهفييمون01يومهفيبعلموافيابابصإزاالدهرادثصعلىصبوراةجما
إفيامزقاوالمقمددالمعداهتيدواااليإطناحميصدفعهفيفيب

5وماسهبزادهضهعلىيؤثرغيرهاكرمافيانهايةاباككريماكانانه
يدفيمابذلواكرمفييقصرالالدنيبهكانتاذاانهيخاوالمهأفقرااإلقرا

مال4اةإفيواالنحداثةوهوبااأمناخانيواالمامناالولا6ؤ

عليبفاعلموكأعفيأفيا7يرالماتركشابفالسنهصغردهإاكو1ألى

بماليعيهكلاولمبقولفيماصدفتهأقبولباقولهتاقيتاننيوالمعنيأ
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إضااوقال

1المفبرئيسكلىانئكالكنمكاوفذأرىاكتباليراالاءلقول
مبكراثيقتيلاألغلىالجدثلهالذيأمأنجثيالهأجبىفقانث
3اقإلإبكلعلىقبرحثوالهصالثوفيحؤلةالطيزليخوثوحمكبد

انقذرأإلىريأقدثواأبؤاغيزةإنهمحيثةالاألانؤنأأبى
هرالدءخرابهالمايواشرىافىدماواالنالترينافأا

أممربذيسوليجناولخئةيهرةاغيفايىالمحئمؤإنا
غيرالبسخىيانهارىوانااخطعلياانترغبنيقيااهانالمعني1

صدبوااالضرفالقبرواالعلىالجدث3فاخترترااعلىجبلتانني

الىكنانملهاقلتومعناهالذيمنبدلبكرابيوفنيالبعدهباتها
القبرراضرففيبمرالمدفونابيفتيلاماللهعاأالبكاهاصرفمن
مثهفينزائىالمااوجملرجملامموهواوبمعنيينوثوعبدفيالىاو3

الذيالرجلهذااانيدينتراووالمعنيمنهبدلوحثوالمميةوالمماب

ينفعفاذاقبماركلفإرمحثوفعطالمصائىئنابعتلقدهلتأأطيرراحولهابخعت
ابطاتيلانفاننهمحتفيموتواانابواالتومألههوانهعناه8هالب

بنلنرالمنعولهوضعفياغالنزال5قدروهكاوفدرلمبهماالباينظان
واراترهوبهايسعونواترينعندالذهوابدنادماهتزالالينتراماوالمعفط

الممدروالهاهكلنصبكيربميؤ6ثاؤفييسيوهوقيللهفنلالديا
وفافينابمبهرلشيىوذوقلفنقتلبارواحنانخاطرانانىوا4فىلبالت
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1وزعلىؤلغيراءصبناااننجافيهشتفىبواتئيخايغأل

مشطرعلىونحقألاءفماينقضيلجنناشطرينالدهراكبئفسثنا
شرابطتا4وتال

3إطل4ديلآلاسملعأونائذيبالشعفإن
4شقل4ابالعثأناوولىفيافيءظف
5خلعءفدتاااختافيفيءخاراءوورا

آلنصاممغاثةأفىرقكلالأطكهاسنرخرق

علينابغيروااناماناءامحداانكأوافىنامحافيالرأنحانحالينواتر1ا

بئارالحذاإنغيرعليهمانواهابهيثتفرنماءفيصيواعدنااثاراحهمالجنطا

شينالدهراالسببذااذاإننواالممدرعلىشطرينانتصب13

اضعبا3يئالقمماحدعلىلنزفالعلينابنتمروااوعايهمنننصراناها

يدهبالسيدوناضبباالذياقضلياانئوالمهمرضعوسدعالجبلفيالطريق
علطقادروانابوذعليرافالدةتركانهئوافىلإةاالعبء4هدزادهه

هذاانوالمعنىالثابتالمقانلةالثديدالمصع5طلبهعناجزءغهـرثقلهحل
ننضقضالالعزيمةقريالجانثابتاختابنلخلفخذهاانتربههبالثأرالن

أقدفانفثكاواوالرخكايعرقاالرضألىيخظرجميخهارخياطرق6يمنهعز
ىافالنظرمطيليةرااذااختيابنانوالمعنىاالفايمناظيثوالصا

ففلىانأمقدامروباطفينجاعهوبلاطراألاطراقهتظنفالاالرض

صدالةنالعممتنفثالنيةثالخالحنةاطراق
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1لمءصىمصهـءص

االجلفيهدقحتىصلمصلإضامانار

مئذإماجماربأبيغشواكانالدهربرفي

3فبزدووظلاشعرىاذكتماذاحئئانقكفيثماممدى

لدبئحينةانونديئوسيخرمنانجتبينيابسيأ
لمأكرؤليهوةبرشضصالل01لهءاى

لثجثالهرملطحلىهاإذاحتىمإفئففن
6ءدسلمهص

يدلاءفليمظ3طو01افىلكىا4ءد دءويمعهزدعابمصصيصجالم حملجءاءهـ

بناواطبانزلفياانوالمعنىلالجاواألجملصنرودقديداةلم11

اياهسلبهالعثيئبزه3اتالماجملنهوماعناعيكيريصغرافيرمن
سلبنيوظلهبتجبرهالدهرانإئواإفيمالمجتملالالذيواالبىوماظااشوموا

الشامص3صاممزوالثجمارهيحميالذليحتملالانفذابزاعزرجلأل

ءونحاذوكرمالرجلمداانوالمعنىشعلتاوذكتابرداقرواضصاذو
تدفيهصاثواللباسالطعاممنيدةماعندهوجمدالشضاةفياليهلجافئ

ظالظديالعندوجدعريالنجميطيحطناعيفافيعإوفدومنرالمقر

الفقروالبوسهزيلانهيريدالجبينيابسحربهيطنيبارداءوما
فلياانهوالمعنىوعدتهالتةباونفمهباراثقوالمدلالقلبالحديىالذيهىوالشهم

عداضيافهيؤثربدولنيهوبلأفقرذلكولسغيرهماالطاالص
ضدالظعن5الدهرلحرادثاعدهوماهبنفواثقيقظانالقلبذكينفعمه

ةمزبمحالمزن6الهواصشوئرنهخفيبالحزممتصفافهفالمهاالفامة
هيسطوايعطهوالجدوىبعطييجدىوعالالماهـوكر410تهاطالد

والمالتيمابباليالوجههعلىالماضيالمصمواالبلاالسداللبثوالمعنىةفىلعالة



كهعكعووأل42لءعملىيهأ
درءحرءءصد

فاللرلماارلمميرووإذارظراخوىالمحهيىفيسجل
مكلقذذااطتإكألبرصؤماصبهءسحس 011دجمنووسرىيابىطعمانكاصوا

31ألاألفلحافىاذاألحةواليمتالىالفواصيهمربهر مليء
اراصخميرصرطراىءحبكريرجم

ددماجملوااخإباذاىصانهائرواثمرواهبواحمع

لمهمناإفيضلذاابرصقصايهيمييبماضىخإكرقددتثللم
مفالدلر9

رةبمالشاسرنالذيكالسحابالعطااورزلاعطىاذااعدييمادجاانه
االرضاهـاالجال1إدوبابباليالالهيصورالسدفإلواذاصاهطار

الذيليلاطوااكمابمنرلىوالرهماعودوهرسوادشنتفيمناالحوىفى
خذوفبليخرل4واجمزاوحالمصالمثيالسريملواالالذئبولدعوا

فينزلواذايشنماصياهءرداويابانلمحالةفيئميتتانةتالمه
اصلااالرى3دمةوجدهساعرعنثهرءالضاريع11كاناطرب

لمجهالمداقحيوالجانبسيلرجلانهشوالمهذاقلخوكأللظالحأشرىوا

اتص3بمناطعاكألذاقفدوأيىوااخبنصلىلعدوهخثنطع11عي

االهواليخافالشجلانهوالمعقضلمالمواالفليفااحمافاوااطالعلىحيدما
منالمنثلماليماتىالشفاالامعببستصحبوالبنفهمحمهالماتممارستهاتحرة
فياطراشدادوالهاجرةولمجرساروقتفتىوجمعبهالفرباكثره

فيانوربوالمعنيانكشفوانجابصةظاللفيير11والريالنهأرلصفا

الفجرطليم9الضوابمثففاذاخرالميلااالماجرهوقتمنفرهماصلوا
دتانصوأدفيانهلىاجرقاسنا5واذالربجوابحلواوقرلهاقاموا

صدالةمناخراجهعندالبرقسنايحيمالذيالماضيأصيفبائقلدهنهم



ل842ر
اصءص3

إألتملىاطأؤلمجئينحقيهصلمفرلمأبربىرطلثانخاف
مؤفالمعلوازصعتهمرلزصواألفلهاومأصابالثوافاحطبييي

ئمرنئميفلهذيالابماكانمصرثهثئييمبرزبفالئ
دعجمبرلقعبرجطمعصاخؤماأبراو

صافيهمىاالطلائقتلصهصعلغدزيمصيزحهـمءتوبما
2جيرلميرنرصصزهـالبكءسهىلم
يملواكصحتىثرايملالرقهذيلهنىضليىلم

هـصصبر

7عإلصهلهاكاننهلتإذاحصالمةينهل
ااشحى

صسصهـ

اخذناوائربالأبعضأخةالحيننخضحسرينوئياخذناخاادريم1
فشيئآشيئاتناولهافياباحتى3الييراالمنهمينجولممنهمثازا

المجرفياسرصاواكعاواالنعاسهنصهراهزاذاالرصوهوهالجرعواالنفاس

اصيرافيجدواافزعخكمافاالنعاسفينواىوالماجوابافزعتممورعغ
فيابماكانعلىطوفابرءابماودأ4اطوالثباالشفحدافلكسرفيا3

خفهاحنياخافةاونقبتظةاتاكاالرضجمعوالجهااناخالناةوابركنجلهاليت
بذأفلخارزبالهديلمنضعفنالهالننالمجومعقافافةخفباطنواالظل

الصعبةالمرممبواكبهمالمشاقعاللماحميمنيمنهالنهزاواالخعن4نافطالما
صباحاعليهماغارنهكبزامااشاردوااالوالثيمتنفهاوهحتهساارثذرا5
فاموباالصعلى6اموابسناقوينهبهمالبطاايقلانفبعديعتهماكناففي
مبرذيلفيمنالثدائدقاسىهذيألانلمعق1بمممرواالشجالحرقواظتهء

انهله7بيميخرافاعدائهمنالسئامةيجدحتىيسأمهفالالقألءكلىالبالنه



كهـ93

1تحللمجطلموبألىاحراهاوكانتالخمزطث
4يربز

فممصلخلمدجاليصيرناءممروبندحصرادطيم2ءجهافاسة كأبرصزبهما

شنزلمكاليإبلاددتئبوترىهديللىلصالضبغك

األث1تمبتقلفياخخطاهمسبطاناةلمتغالطيروعتان
لص3لحآتسأمالمأليألما لحىدق9بئلمسرصوفى

ااباءصمارالررفي1المالبهفىسوثوابلنأأءلم
مءلبولمصثلمءلملم

اهبصىإغمهلماسوندنيئصؤةبازغىافذبمبفى
آالثرىفىءالماطأقالألقولإذالذياائفاعلوالقائلصيإلماجلا

صسببحمراثزثة
والمعنىيةضوخبفالضاهوالصعدةاالنيةسقاهوعلهصاولاياسقاهالشراب

الذكيكالثارباخرىبعدمرهيمررهبلةميبقنانهاعرائهبطحنيمتنيالانه
هناكنايةاواممنفةاظيارةازاااللماماإهالاالىفيثتاقأنهلىايمفيهال
ومضىءبلىبعدباخذاالرفازنهائوالمه8ابطايوالللبالدعندهرأظحمولعن

بمقيمنعاداخصملىجريمنفهحرعهاقانبعدلهحألالالخرفمارتمدة

زولالموالخلهوادهسوادسخم3رااخدارلالجاعمنسراالوشلاظر
صااانإفيا3ضاليبعدهزلنديجسلناناآلناظراسوالمعنى
عتاقءصارومناذالةكثركلمرلهاطهذيلتلىبقسردرفيوالذئب

هذيلمنأقااعلىتترلايرااجوارحانوالمعغاتطيرصتقلجوارحهاواطيرا

الناياني5تأكلماتحرةرانطاطيئدالجتىدطونهاف
طكاوجدفارعماانموتهباعلىلفبرنادىلقدافسموالمعنىهلصوهوى

مفمحذوفلممدرصفةوصادقاالخبرتجقيقجوابحرفأجل6



ك052ا

ءجهةثالىئعنعأقبلشى4 2سصق

1الدحىفيكالئزقالرايرخنصحمىس
ةصلجبرهملىةبرصلهمبرء
ماصمنولاكأباأليقعقغهالمجانأاخرباإاإتاثا

تألجحلنبئيايرراداهوإيئحضهازلكىاضلىفيهـ فى3صحمير

نيورلحبرمغفى37لرلمجيىنمرلمنوبصررجلؤتال ءمدءانرء

ثكأللثقحعفراصاولانماجئتهاانجعفرفبائلابلغ بر3ج

المنجابالمنهكسحقخلقبينضاوالمودةانهوادةأت
ليهىبعبر01خمسه

نمنىواقبألبالببتعلىأفارسعطفبالضصبوالفائلاخرجوانبعلاخذوف
1صقهاالمرحتىبدعوالأفعلباالقرليقرنواصكاننانهحققتهما

أظالماوالدحىواد11فيالبناضةواظلتنقصوتعنعىالثبابالمقنبلالفبل

سوىالنكبربنيروجههلمشابهوربعانممرهمقتجلفيفتىكانانهوالمعنى

عراناااطرب3اظلالمافياجررانإاءيفرأسهفييبابياضممهـشي

السيفكدوهوفربجمعواالفرابإموتيقعقعواخرىرةنفةالمستا
جردماهاجتالحربانوالمعنىبقعقحاوءجاإلمنالحالعلىضوبواولي

3ااخارخهىأىنارساولكانوانهارصوتيممالسالحوعيههاجماه
وقلتممزةعينهابدلتااعداعلىداهواأئماابناولقاصداهناالمولىمنالمراد
يعينهالناضطرقيهوبلالحربحذهفيافسببقينلموالمعنىاعانهبمعنىافاا

اريدالافيثعلبةبنجعفرقائلالاالمعنرءلغبارهاامثيرفعديواصه
برودمننوعنةواالثنابمنالبالياصواالينالهوادة5زبعلى
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ةالن2يرجء

االجالبخصرعندللعاقموي7اهمكبلنمإنياورواصط

م7ثعهاببنثالمحهـيلمابانتنؤقجمفثببلىوشنهتمفقذيقحلوكإن
صءدلمسىكنير

3األصجابلىالميقإلجمزالئمواعذاحمهنماءلىكليابأشدهنم
أنالملىلمابليئفيفابيثالحروقاللمبرفىك
تاجملاوالزانجراإافيتزةخىأخالدقبأوسالناىبمرالا

صبر7تئحالمعى

صالرصحلهلتزماباسفيانتركتننيفاءاوسابايخديقتلواذاق

6رليوافائناياكلتصيثةفأوسامياضزصيؤلمز
حملمهب5

وارلةيمبملختبدلفديذاكانالذيالناانشوالمهالمنشئنجابوانا
مةاجعلكلماياهبكلماالمنشقكالثوبفمارتعراهااقمثقدالمود

افيإفواخراالىنبممنتجلبالنهاالنمب6جاواالفتلوكالذبنللقوم

ئماكنعنكديةاخذاننوالعنهأغفالثاركاضذفيساعبياذو7
والمعىخدهمممادهدمعنوهونحاثةاسرضهـقتشهعروثهمثلتا13اليعها

رئيصمهموقلالهوانمنيئءطقهمئاغملةفيفانهمبقصلطفرحواكانواان
اعدائهمعلىشدهاتراهمهوالذيةىقلانهقوافىاثدةبال3عتية

التىالغبراهوالثؤالنهاراولابمرها4اركثاصحابهعلىفقدهيعزومن
والمعنىالجدبللمنيهاواانجارالتهجبذالثحميتبابةوارضياحالرفهاتهب

01الحدعنداعهىالمحاالذىكانلدظلناوسمموتالنهاراولالناممطاضر
الوسمأضاشليحزننيالإكأا5المطرولقىوانقطاع

واالنزطيعيستاللهملتزهمادتركتهصجهعلىصصانابا
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ز

االنشلحشنابهلنغولمكرأغيميةالقؤههنبقتإلناقينا
آيئصاويلشئثماذالماأصنغألعىافثيخاعشصكأاااولؤال

افقصيارجمببنءابرااحبالابووقال

3أجزعانمؤتاأنمبنةالمجلرحي2اتابعوااثذينثنأأنجدي
محوأاأشإضطي4اثبهمجمهقوئمبمذوابةواكاثماية

ألصنبغاثمخاصابئأكثاوإززئتهنمالصفاخوالقاولئكا
آلهبمواجبداللفيلةذيالخالإنيالعرك

الجاعةصبةالةانرهموفغنييمناسالخلىحغفاطوتلمهاةساامب
واالبطالجماعة51فلبمنقنناانناوالمعىاتمرهردفيوالحثفالرجمالمن

اسوةححبالفمواالمىافىناالمى3غيرهوالتمرمننهمءديةاخذلنف
فيمبمفاقدىالحرنفيمثاركينلياجدانيرالوالمعىزينابهماينأسوير

بعدمرتالحياةمنلمخا4أاالمعنى3لمالحزنمنيعنلماساعةعشتلمااصبرا

ماهذافصورةبمرخهموحثةوفرطبهمانسهدلفةالموتيئواخوته

ئيخواانشوالمهعرالمنالذوأبةالزجعاظهارمنهرضوالةاهتفالاعورة
س8االاالخلاالليىبةدكالذواوصهةراصحابيمنرفيوكاؤاكأانيةكانوا
5عهتماثخعواعطاهماضئتاعطاافدرعلىعزهفيبهمكسنت
بعدهمكاكففاصبحتاخولطقدفياصبتانيتوالمهصيبةرءأارزئت

يمةعظفاجعةامابتهانهيفمممالمعى6إالطممىعلىاقدرالانهءابمعنىافاا
لمحثداليحتملنمىفيفعديواصسه

زهبصع
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1لممتئغفقدائةضائريوالنافيلضالذيإئمؤليوافى
يرفهنوزتادبنجمأفياياسبنهماخوقال

ءوالداقةفىباك

مالسفبرواوللدوعقرحالقليبكوأفليا

3رخولنمتبتكرلنمقدازاألتطأوغنيولوخنيراخوا
لذفىحامسكاننويزماللةءاليكاضنمهقمنإخير

الفرحكروهناأديلوقدإلسترورالمحرنرفذظ

افياوفال

اليضرونبقائهعنوبهمويعتزنفعهميرتجيكانفقدمنمنيثيمانهالمعنى1

والقرحالياهمنهحذفتاهلييااصلهاهليا3ممومتهبنيمنوالينفعون

ودمومميالحزينقلشاركواأهلطياإشواسؤحجمحوالسوافحالحزين
عظمعلىادلالنهكاابكلةالمساطلبوانماالكاهفيالكثيرسةةالغز

االقدارووكانتالقبرالىمحيىذهبواوالمعىبهذهبواايبهراحوا3المصيبة

احسنيوماانهالمعى4والكأيمغدوابفارفنىفلمركتهلاعريطوع
بالمدحالناساحقحياتهفيوقدكانوخدلزتههاليستعئينان

دولتهدوبهكلنتالسرورالحزنغلبفدوالمعنيبهينرحمابالنوحاراد5
عرإلىهناهمنالحالونحوك
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داحسصوابلمنتمغداوحلمحئاةفلث
1الضرجفىاشهليحمئماتيائذيالمئرجيا

3لنبالشجحفتىعلىيتشحناغدلالس

إصاصالممروبنابنمجفال
تمادخفيهلةإيئخربوالتنحرقببقامسعيدحينانمضى

الصئفاغيخئتةحىالناسعلىكفههافواضلوإكنضأدري

آالصحاعتضيقحيابهوبهاتبيخاألرضلخدفيفأصجح

تنصبوتحالمامنفيهابماثقيلودرحبهتحندرفيهاالمحابةالحنانة1
تمبالتيالماهرةاكظالرعدذاتحمابةقاشوالمهاالنصابكثيرومحالح

استهليالقبروسطفيالحفرهوالضرقاقصديافي3باالنطمطرحخيرمن
إبسإشا3علصيثمصاجمهالثاسيرالذياقبرااتصديوالمعنيصي
اعليءشيباعزبخيآللمبمنفقعلىبمائكاسحابةاايتهاتبخليانأمدلامن
وتركوالمغاربالمثارقفيالذكرلتبملهخلداقبعدلىتصابنماتفيافى
ندىمنيضضلماوفاضلةبمحواضاةا5لهمداحاالدنيااهلضبم

رمهمنمالهاعلمماكنتإفيواالقبوربهاتغطىعرافجاراوالصفاجاكف
اتضحبخعمهثفمورنوامنعلىوظهرالبؤشماتفالماجاتهاياهوعطايا

صنيرمنجزفياصحانهوالمعنيحوكطانالمصعصححتجاع61كز
حالفياموااحمسانمنلهبماتضيقفيافيهاكانتانمعموتبعداالرض
بهتضيقنهاكانتذخحماته
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تنضفإنذهويمافاضتسذئكيهك

االجواصانثماصهنيخشك

مفارحموتكبعدوالبسزورجمازبمجلوإنءززأنابنفما
3وائخ11عليذاالأحمدسلىلنمسوالولنمحييمفبمكأن
ثالمداغيكقبلحسئمتلقدوذكرهالمثياسرااحسطضؤيئلئن

ارثياطزيادنخيروقال

روءا4اتنالواداؤفراعافاععابليلممروناعيانعى

صقطعاالبلىريحثخاةوإدأزؤدوكايانياودثادنهمىوا

فيضانةمدعإيىاليمكأسادلمآلوالمهفهاالنلكبذسيتالضاغا1
حزةانبريدياالصياللوعةنضليتكنهمافيكفيكتذهبفانوءتيده
لمااجزلحتفلعظيمةفيكمحميبتيانقيوافىيبةالمالرز3مطعاال

قدتككلالمعني3تادمرمنانالاانرحوالعظموانبعدهايصببني

بعدكيرتمنعلطوالقبالمثماتمنلطالنوائحخحفلمافاسصعجمات
خاسنذهانتالمعنى4افاسبمبمنزلةالنكعلكاالناحتهابل

برافافي5الداخواالراثيايكصبتلهدامزلمثبعدوحاتكفي

ذتهمافزافايهلىااالسفاسمعاايلألوءازبرتكأاخثوالمهبالموت

تثمخلمإقاا6ءتااقرةثاافيلماكثرهسوعةتالالافاإ
تفطعماعييانةالبلييىراعحداهووالارتثلبهجموكإذياكك
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1مذفعاعنكلهالبمتممنطغيدكشأتاؤاحىاألئامفهدفعنا
آهعاأفالقطعابهاعينابلقرلذةكلبهعنيفمضتمضي

ريمالدهرمنلواسصاحيمضى

3صرعاولفا2حماعيافئأأتندوال
المففعناوقال

4وخبمنالهادثاتريبفللهئئهوالحيومميأباززأأ

طيملهاانسدادمافيخئةذويتاوترفارفتنافدتكفإدط
الجزعالررايامنكللىأثأالنالكفقدنانفغاجرفقد

اسدبنىبعضوقال
7براميطىإفامئهئمطالتفانغالعدانقلىعلىجكى

لمبالموارادتكاذاحتىااليامحوادثمنحافظالناكنتفيافى1
فكناسربهالذةكلعنيفذهبتذبالمعنى3منهاحفظكنسنطع
انبدفألالموالتفتصاحيالدهواهلدالمعقذهابهمعالذاتذهاب

حوادثخوتمنواجمبمثيللهويسممووابيفياصبناالمعنىلقماالئى

وكتناقدفارقنناانكنىتبناليومعي6الحاجةاظلة5الرصلبهذاالزهان
منمنمافيصرنابأنناذلكعنبعناكتاففدسدهافيعالحاجةامحاب
وافىمرضعوبرأماسدبنىمنالدان17بعدكمصيبةايةكلالحزن

الموضحمذاببطنممثهمطالفقدالعدانقثلىعلىابكاااكثري
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ااألحراممنحرماوافؤتغصقءاآلعداسلىكابروا
م1األيامواقبءوماخحاننواقفانيجزغاشهفيمال
3عساموخضابةكلىالقناري3فىأسيجطيىاتعاد

6خروقال

ساحلهاواثيمإلاألزضمنظريفاسودقداملبوااءليإخيب
د4األضاخطغهالنمإذاورذتزنرةئاكلالعيقءهانملوا

حرألوزا

صاراوأبئمعذفقذالخلىتجمئحعثقبألفرامقدكان

جهعواالحراههندبنممروعلىكالعلمفصارعفةاالصلهرفيمحرقا

مكاطرملقوكانيمايطافنالالرجلكنارذلكااالعلىعلىكانوافيوالمهحرم
الرعاقناا3آلالمصدرعلىفصوبجزعا3زعليهالغيرتعديخفي

واخذاالبامصافيمنمأكدفانىماتهنعلىحزبمتهلكيالاليييينوئنى
وارواهاالراغفالعدممنطيعادهاسدإفيعادةفانبالرماحافياثارا

اخبرتوالمحنىسدتاياسيهتاالعدامبدمالسيوفوتخفببالقنا
وصإحيباالزفؤ5اذنايوصتبوتجمطالدنيافاسرتاثعدامابيبهوت
عارتجثجمنيهايرارقتاظهذاعتملماوالمعنىالجوففيهالبتر

فيهماصثبهمنجعت6لثدتهاالضيتحملياالزفراتلى
ل7
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راراانيمثينافأموشفاابئبصرافماوالتألغلنمائذيأتت
حريبيقخهلاويكبنالشردلوقال

3طيئفيالمحرنأسرعحتىدصريتبزضااناالذخليأليبنفئعي

3حليفيجاوثدثماااخكنواساعةإساااأسىماعثتولوال
أيضاوتال

األ4اطائستفادرحتىالزاقذىيتيالدجنةكصئاأغر
يئعهااعرأماتيتطالفمنتاداثفيأخليليعنوجمديوهون

افوامبمهتقبالمثفجعتافيتيئالبومحنىلالقيءالثيمنإإقياالشفااز

والبحرفالاهـطعمنهيثيبكلينفعنهمالسلوننوعبكلينغ
العيشمرارهفاشتدتاييراسوىمهالبئولمالبقيماهذذهبتبهملحقت

الحزبنبهيشلىماوممباسةعاالسى3افنياكرضا3وتهحابعد

الحزنمنعلييسافيدمويركثرهاذهباايذينإلليافديإببثيفاومعنى
ممىالممائبكنساعةبتيتلماغيريبممابقيتلالواجنكدتحتئ
باظليلثنوارادامخاالليلوجدتالحزنفيلييعثرطإتنلواالسجيع
اطةالدجنةءالمفردموضعايخنىوضعفيالعربعادةعلىيمجراظلل
فدفاقهمعزةذوقرمهفيصوالمعنىالرادمنطابماطايبواالالوخىوالى

طالالوكانبخضه4فااالمادانمنكلبا8الليهماظلالمافصاركصباح
خففوالمعنىالحزنواوجلىخففوهرن5لمحرموشهبثاظبوبدعيط

اردتاذاافيحتىامحابهمفقدانمنإناسافياضاهدهماالخيلهذاعلىحزفي
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1هضارئةقيةلمهممروشفثكماهعثعهديومضزفيلئمماجداخ
نوفلىبنإبإمااإكازمعةبناالصدوقال

3السهودافؤمونجنعفابعيرلهايضلناتبمخياء

3المجدأودئقاصرتبذرعلىولكقكرعلىفالخنيم

يسودوالنمبدريوئمواوالرجمالبغعدهئمسادقدأال

1علثالحزنوطئةوتخفاتسلىفلذلككحيرااجدمحلىصاجهففدمن

ماهدةلمايناصوالمثمهدضيخجلنيونيواجميخزفيلميماممريفالثرالماجد
هداانإئواكربمعديبنممرووصاحبهصامةااهوممروويفيحصلى

يخاينلمماتتاببم6الرفافيليصكانكرهثرفذوولياخوحلىالمه
وسدمصاعدتهفيوهوفيهابهاستعنتاقيااراخمنةواقهفييخحلنيولم

3مايومفيهضاربهيخلىاجثذلكفيعمروفليخيانته
الذيالموضعبدرواالبلهنياضاأبهرا3اصهراهودوابفصديضل

االكارونقمثالحظرظضعفتالجدودقاصرتوالشهيرهةاوافهفيهحصلت

لفقدهيميئجثالضاخبعيركالناشدهااينيالمجىنابياومعق
ببدرصائباجمصملحتمصعلىالعينؤلىبالسهرانوماوتبدلين

جمانىفيثألبمليساالموالفمدانممارهمءاوفالتمظوءعتنظ
لتبدشرفقديقرلشوافىالشرفودداالرصالفقد

نةابي3ضاقصوكرضههاضنراوماكهاليممذااليدرترم
مرأشمائمهتبعدفريثاراهواجثحرباين
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كادهقاناتإفاجهاناالىخرجمااسدبنيمنتارجماانوجهروا

خراالوغبراحدهيافاتراوندلهتقاليوضعفي
1كماكراقضيانكماالاماقدزفدتماالعاهبأللي

3سواكهالجبوالبخرإقيكئهابزاوندلييعا9ألم
3ءصاروجثاتناالهافإالامةيئعدقبرئكماأصب

كسااصصيبواءايااطوالبارعاتلبهماقبرفىزحئما
كمابكاأنعؤلةذيفىديرالذيوهااحماتاوأنكيكهاحتى

ليضاتياكأوالمهنوبمكراكاالمصدريةعلىمنمربجدكاايقاما1
43قاظاشاعدمداحهىاهلنممامطالفقدنوبممناهمقا

عدبقالإنمممععنينمماإكأضهفوايهمحلوخزاقهرضماصمراوند
يقالوحالمجايراباوهرجثوةجعجثاكا3غيركاالموضينبهذينلي

فبريلىالمداهمناعبواالنالعثربلىنديماىضمايموالمفىجثوةللقبر

ببارحمااوبافيمالظريخةعلىوبنيءطيال2القإلريشربهباهتممرلمفان
الياليريفمألزمةعلىاشروالمعنىعوتكثيمنعيبنماوالصدا

المولىعظامان3تزوالعربكانتصداكايجيبنياناالأطولجةاالكثيره
انفعلذيموتبالفشحمااوانالمدرصعتالولةأهوهايم7امداتصير
والمحنىقبلهماجوابهاعلىبدلبالكمرشرطيةاويرفاعلمصدرابعدها

الباكييينفعهاذاولكناهوتحتىعليءالعنانفكال
يعودالاهبواك
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1سقاكماعفارقيساكأيهماوانجندئكمااصنمنبالنومجرلى

فالواتاباكيمالحارثيالرحيبمعبدتالملىلمجدوقال
ائمقابيئمأهلبينسعيدكتىورلطابطالقبورألربابافي

3بناصرسواأهتفطولمعذاقيتالكاثرتابئبهرعلمحواني
ثثائرحرأننملفيهحروقدععيفهلنءفكنصأكمغلوبة

ءالخارارريخلطاءوالداابثامنءفرفأخدنارواراتينااء

أررألاإبراثىاهـاإفيفئذاوارادصفياؤذرعبنانضوا

اكنلحفعصامروقواإلدهإاشزبمحىزيالنرمىجتوافىاظراراا1
طالغايفيوافىلهابقاغرخاتاةنهقاغطةةاتا3فتيةنااصلرسقى

وب15ادعراهتفاينهمسيدبدفنسعادتهمفيقبورانس

اعدائيرتحينيمبفقدهابانيوالممئعايهناصرهقدممنءيااالسعلى
وصالسيفحديدةصلااعمصيبتيتظهتغيرهأجدفلمالناصروطلبت

منحمالأالنحاليانإقيوااخارايطابمنالراظواامطاناوالحرانقطح

راكطالبهلنه4فىقطعوفداممالهجمعيهفألسيفهنصلعليفي
ماتنامااالعدابهنعيالالذييعهالمرفىكانأنعنعنايةوهربشغف

منإكممنيلىوالداضيافةاوالقرىلنااكثابخدنا5همقاومجمهنهإ
داههنفرايخاناصهعلوفدناالعنىوااشروصراظمنوالمخاعراتلبا

قةالمتنوالبوادررجعب61بةواوجدواجعالحزنمنبهماترودناصالقرى
فننمرالمتابقةعبالدبسقصدورنافيبوجدزيارتهمنفرجعناوالمعني
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األوانماثرايالتصننااائهشإلقتسامحخزاولهأ

آئحاورأأطقبهفأبفغجوابهرجغأضمنتباوأكعنا
بانثبنيمناعرأهاتوقا

3بالكريهأليالرنغكذاكقتلناهخمكنمهاجمدأوفالوا

ثالضعبمخيرؤميمفكمانالمنايافاكناباغابعيف
تهليااثهاتاعتىوقال

لنزوللجتواإيئاثوأضتالوحىفىانينمألتمنأعدا

ويلهيةبهعواالسالميراثثإهرا1بالئههديئالذيرعالىكضمو
منظفهماالنشامحضرنااإئوامداوز8ماجمحفىوالماالااافضل

البذلتحرالمالمنيثبيتركلمكونهومفاخررمهمغيرنجدلماالموال

احمتاكانادبناهةلماوالمعنىأبهجىععيجوابهوربمةالمحمادالمحاور3
واشامهيتبينعىالناطقمنبهفابلغالكاهاراءااجمابماأنهايإاص
قلناانابقوالمجمرونااخهموالمعنىيضقيكلف3نرلاطالمانعلبهبدل

ءالكريمااليعئالارعالنذالثفيعارالنايخاهمشربفااكربم
المنابابعينمقاكةلنااتقتشوالمهبالشامنءاباغوعينبقاحماالظرفتعلق
لنداهالهعزه5خيرمناهومناخذتالخهانصببخيرنصيبهافكاناباغ

الحناواوجىيعةالسرالنافةويعملةجمعيعهالتواناديوعداهـالفريب
علىالحابرةلنوقاالنفنلعبيلدتمصياعداوالمعنىيألاللنوأو

سواكلمويسىننفقدثموقدكمنتكبقانزرااذاوالمحناجينلالضيافومناهحلا
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سكجص

1إضليلبهجةلخلييلوأللذةكبلىهاللعيش8اعدا

مضميلعطي8اإنالمفبروالبهينعليذهاوجمذيءاعدكاا
واحدوألوزنايضاوقال

3ذيئلهنءأتضاشتيولمليفةنسرأءغداوفيكا4
كيميلجثجوزااللرئمولنمقعبلءيديدارحالنلقولمه

جناهاطابووقال

ثمنوالثالجالاألفربينفيضمققغقاعجياذاكنتأ

آوالمحزقالهمغطركورثوورثواإذعظثفتسلؤأوزنهنم

امرفصارأيمىألذةبعدكذهبتعداياكأوالمهوالحسنالسرورالبهجة1

ياعداإئا3بذهابكاظةحسنوشصمروربخديلهلخيلببقولم
3طيفءاانجهيلعليكصبريوالهينعليكحزفياناحديظنال

االبلسيرمنضربوالذميلالمهزولالبعيروصفرجمعواالننكامافهازجماه

نسرولمخفيلماؤخامدابااجتماممطايامذهبتوالمعنىقةافوقوهو
البلقعاحمراهااهإبياإالعنقفوقيرلهاالنيالمزولةاالبلفيهانموقلةي

رحلننانلقلمناكا4والمعنىوسطهالميلوجوزالماالعشبمنةاظاياالرض
الوكترهاذبحئىفزالأاقطعولمالعثبالمامناظالةرابا

الجياديخلفمارتلفعابنماتإفيوا4اوربوناالفر5الصبحافى

نفوسهمفطابتواردثيصرتهمالمعني6منةوالثمنبالورئنهالينةمقع

اسلوكفالوالحزنالهمصوىمنكارثفلمأناأماناوابما
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خراوقال

1اهمثراالرديتيةكلىاءالوشغداةحالبأكضافأنخىالةقألننم

آغذرباصةأصاإبمغلقوالعرنجغيرزديىااقدلعسري
3الصبرعافبةبالصئرابموالطارةعتقيافيضمالكإفيسأ

بفةتاخافوقال

خالياتجسلىدقءانضيعاتمثاء

لةسمنصبمضافيةوإلديز

ينحزوصانمؤتوزايضحلثوفد

ثحونأبالبقيعالفصلىدلربئ

كلواال8مرضحوحائلالجوانبواالكنافخذوفقعمجوابالالما
اضىهـنتىاتالمففيحردىوافىالرهاحةوالردالاطعلىوبنيالمائم
هءالمروالمزكاالناقص3إاحمراللراحطعماباغداةاواديهذابجانب
يعتذروالبليضعيفكيرالمرواةتامسننوانتأقدتاقموالمعني
ازالالفيوالمهالسلوالضبربعافبةوالعإرهاالولاصرباالمرأد3لساثله
2عكلمواسءبالبكاوالطالبشيئدمويرميغيرتاركعليكابمي

بهاتفرديعدنفصياوموالمعنىمالهاورجمالهفيصاناصابهالذيالموتور

بففدالمصابيضحكفتدالسرورعلىدالغبرذاكوانكانتبسميعلى

ودويناالحزانواالتجانمرفعالدير5حزبملكأفىادوفو4اراوا
فقدتهمنلمواراةاحزافيالديرفيانوالمعىبقليلالمصليندايدونرثص

واحزانمبالبقيعقالالمملطقربلهمثليومبة



563

1شكوننوهـأمخاناتربكاأتدانأمثائهاحؤلهازبا

ميقيفثلديككاتناياةولمناأئزلكيضغلنمراءااممنى
نجاالحتثعلمبةناالثهعبدوفال

13رياوالفبوزينفصونفهمفاثمممبرناسالل

أخاقتقدداررخئماألينانوما
يدجلىءإلفسالميتوليت

فبعيالانمطتنىوأبمفدافبجوارأمااآلحياشجيرةه
حراوزالط

آاواألالدهردثانفناا1ذناايماصالمةثدال ومءه

كطوالمهاضفنككوفرثاالرضمتارتفعهاوممبربوةعالربابما
وحزناهماضيفتكصاصرخاذانواالحزومالههاوجتاقياالقبورهذهان

خبركرفنهلم1ا1اراناحف31تكركالصدايصاكنمعو
يدفنونبجرارهممقبرةقرملكلإثواأقبراالمقبرموضع13خإرناتمرفو

الديارانفوالمهدبىستاخلقتبزرهمعدهوزيدعددهمفينقصفيها

بدنوهماالجاهبهراتاالمواتانفافى5هاءبفنالخدداقبورواتبلى

بهادةويركةيهالثالهدبيال16بعيىقاوافالجوارحاصلقبررلممن
الاناضموتنكرهاناشوالمهالدهيواالبدمصائهالدهروحدثانالتوجع
فأهلكتهمومصائبهاااليامعليهماتت
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اصداةهثهعمإليناواليوممثبقيئنامنيومئعدئم
افبىاانطمتناوقال

ثذهثئملألواألأرمحاألزضننيأالئاساءلىشنكوالاةاللهإلم

3هعتمثإنمؤتهاووولكنعتبىأصابكئمخأللمجلؤعرالهمام7ا
المرىسهيةبنارطاوقال

هيغدةأؤغادغدالركفهعرأغابأنظركيئنقااتهل

زعوهبكىغيرعليهؤفوفيفلبمئكقليلىقبمارابنعلىوقفت
6األزضنناطغبنئانذوارتخوفييشبنخيزأناصغاذهراعن

باولمكفيلحفهيخارناتءبومكلباالموتانئوالىيرجعبيو11

ارغوالمعنىخيلبهحءاألكأال3منهماحداينايرجعوالاالخوان
بافيةاالرضارىاننىومميبتيفياناسامنيرغدوناللهالىضعكواي
اخألئيياوالمعنىالنداهياهمشهحذفىدياخألي3فانيةواإلضأله
إعليهعصابفالموتال4عإلعفتالموتغيرامابالذيركان

مايأثيهعنديقولنفابنلهماتائشاعرانهذاوسبببمعنىوانظرهنظره
يقولوصيتروحهلالمصادالىانتظرتكانبرفياخليلىابنباالعباحوقت

فلمقبرهعلىوففىالمعى5صالذلكواشرعلىالمساوقتذلكمثل
الدمينعنبالوالمعنىعرضغيرمعتبغير6والجزعءالكاغيروقوفييفدفي
الموفىبنيراهلكوعلقااحدالصفىفانه



أل762

االولهثلوالورناخبعدماتلهلخرفياوقال

1أؤقدائميلاخرنارلموقدتجللنموصيفئاظيليئيخ
3اثرهايدفيفىبانتيديولكنززنئهايدفيإحدىاأفلؤ

3فيهالقوطلىهناألنقديهالكاشعلىىاالفأقصشث
لهابنفيخراوقال

صدةغقابةيهولطشرفعالمناننيهوى
ويدةةرفزلتعرقبةسرا4منهوى

6فتفعقذةختاواليهبفتمءافال

لمناكااآلنفعرنامعالضميافةتعودنافدوكباظيلىبفراقاصبتشالمه1

فياضمبرا3اوقدهالالضبافاكراهالبلخراالنارلموفدنقلولمبحشمع
فىاراظبروالمعنيموضعجؤورزلتهامتداهـدىواالقصةالىبودانها

واحدةافقدتهصواكيخاخرىاال8عهارتقمطفةبدياحدىدبفةاصبى
وقدىاحزنى31يهاضوتعنوصكمابةقوةلىببقفلماخرىبعد
بلغفقدطلفااهنىبعدهالكعلىاحزتالانيافمعموالمعنيحسيبمعني
ارتفعصاوالمثرفصسقطهوىحسيداوهذاوحينهابتهالجزع
نيممنابنيسقطإئوادالصصوالصعدمعروفطروالعقابنالممن

انخلعتوزلتالمرتغنابمالمرفبة5دمنالعئابيفزعاجدلط

انهالمحني6يدهورجلهتفعبانخلعتهيناعالجمنستوطهوالمعقكان
ونعالجهعنهنالأختوالمبمهنياماللهولبىمات
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ةتختهابهذففرتصفدرعنهوى

مأجمدةفالسباوأتبطعلىالئما
3واررةفاتهيروكبضرونئآلمجمف

حراوزإل

ثالصبزصصكالولمالبئكاطؤجماباءالصئبربعذلسوالئكاعوقطذاماداء
ءالدهزبتي01عيذالخزنسإتةف2الرجامنكقطغنفاء

فااالشبانيصبنتابمةءواههاههمناهارجماتإخهأضاأوفال

آإلوثتأهذيسوفونوماءيهلالؤنءمايراالسءاليهنئ

7خالوالالتمءالمدةاههـمىراءضلىأوي11ةعايمقابعد

قرطهسكانيخاوافىيىفردبمونرتأشإبتإال01غرراهنأصلدا1
االسانإكأوا4اطإللى8ا3تحتهادبمتقماصتلمالمدءجمرعن

اتجبإفيا13هحلىافألاطإافيتيعكلفيبزيدوعإئيبعلىيلوثرتي
لىحىالنيىواناثنركيخاوفدولديخاجمععديلوموننييهفافاسمن

اصبرباندكاسحنتاذاوادفيئعاطايالاطعلىخربوطوعا1ولد

حزنيفانبئلمياالحانقانالمعني5جمرااكأيهوالباعاننيءأيموأ
بم7هنيعصارالطعام5وهناالدوابترعاههامموا6الدهربدايأقعليك

انهتهنأاوهعنيفيهدفنالذيالموضعاممواضفيةبنيوعلىمالمصاوى
الرجمهركافةللنايطيباليقولفهومصيبعهلعظمالناسكافةعلىعاالدماراد



ك962

1أتقالحمالالذراذواتالطهأقدءصمئاالخليقةحمل

دلنههااألزضفيالخليليقا8حععمنث

مباليأتحتهاذاوهعليهاهذا

العالهامتهااعصرفىتالمزهوميالثمووقاال

3خإؤقادهاالعالما4ذالذيدثالمهعلىرزاغ
فيفزغغالبه2رباذاكأجمزفزوقةصحاللتأفئ

دالبفقغالمكاناذالئاللمذهفقودثالمحةعليكصلى

عىفيقيماعائالابننداالهلطنبهشونياومااالبلمننيووها

المكاكثسيروهشاصاصالمقوالخيقهاالجمنأسهلا11خالواللهالمكرإ
وامعىاالنهةةأميمااالبلالذراوذواتالميسرسموهوفدحجمعواالسدح

اشبرمنهاالعظيمةالجةبيناالفداحرضربفيكريمالعربكمليئكانانه
مانهابيلثؤواسااعنراماتالةاثقاللجوتأضيافيبهيمري

وهذاللنأاالرضحنلولةاالنكفاناوالمعنيهذاوصخبرالمندابالي3

والمعنيالقبرالجدث3تحهاالجمبالىومراالرضفوقانااذالدخاية
العالهامبهدفنتالذياقبراعلىوركصيمتقائلآلنضهفاطبانه

الفرقنقةوفراالتجهادالجدعنسمعأراهاوالمكصتثحوقادها
اذاصاعاصايخاتالمدللتيهفوالمعنيلمحبالفةوالتاالخرفوهو

اظالىوالبلقعالرحمةمعاهاالصألة5نهايةفياظوتنوقدكنمتلوحشته
هوحئنيالثمكالخالمكنفيحلتفانكالمفقودةايتهاتهارحمكوالمعمط



072

1عليذفتجزعأتذرهاجزئجوهةمزخبرةصفلقذتركت
مغوأفلهائسهردتنتحلوةلزالمثكالنتدت

13تدخءتنشونعإنثطفقتليفهاجقأيخنهاواذائمعص
اكنافياالخفبهتحفصوفال

وببذقبرهإوادياوستىمكلمبهقربيعةببغدنال

وبواليدبقطلقصلىبنيتحرةجمارةمنفلوصىنفرت

لهزوبشعرخرثينهفاءمنةأثياالضفري

يخرة5بلتكوبهتأصيالثذهبتإفيوااالستئنافعلىمخزجرغ1
اشحائلا13عليكتجرخالجزعتعرفاللصغرهاوصهاأالناسلهايرق

وتضميهاتجينهاكسنثانكإئوارالمازامواةالخإةوشالتجح
وحزترفيلماهـوماراوالدتةةالراثءلمااآلندتةفةدركصالى

شيذعينيوعدهاخذتصلاالتفيهااجمعمتاذاافىامعنىصاأصع
الدووالذنوبالصباحسابةواديةغبمحإضاديا4علبكصرة

حيث3نبمدمبنربيعةهألكاكرهانيكأوالمهصثللةاشيرهحاهطبةا
ارحمةوالمرأدبمطتايمسقارنيالمباحسحبفقتممحزهالموتكان

شوافىسودححارةذاتارضوالحرةالشابةالزقمررالقلوص5اراسعة

6العطاباركريمكظعلىميبجارةبنىنجرمندنوهاعندنفرتنافنيان
عاحبهفانفهالنافةايتهاتنفركطالكوالمهاطربايقادفيلةاهغعلوزنصر

اخووحروبذاخمركعبرالشربكان



172أل

1وبالفؤةووخنولنركتئهانهمهخزقالسفاروئغدلؤال
حراوؤال

3ننايأإألتزدادوماإليكصبابةابئأزدادمااريأ

3لياواضيبئهسنرورافديتذميتقسفدتهنفساوأصاري
ةثرجمائاوتداسءقضانخالخبةأمألكزجوأناءوفدكخت

ىحدارإاألفذاركانعليكانمانجدكءفمامنالصايمت6ا

اطزالمجةاالجمعبنتةفاطتوفا

بالمجراحسلىأربةجوديباحصإلعحذصلألياعن
االطرأفابعيدهاازالموالمهمهاواصعةاالرضواظرقالسفرفارا1ا

يدهافيالربهةبمنزلةارجافيالدابةوعرفوبوالطنايديناعلىالممثيوالحبو
كااالسلتأحمافثرعندلخرلطوالسةفياااخاافىوالوالمه ركاءجي

والمجةجداأصبابةوارجداسألجماررخيمإرجمر3عادقكانت
الوانتالكوهياليخكمحبةاالازدادالجماريةيافيوالمهابعداوافنائي

اتلسرفيبنفمسنةتفديالمقبورااياالمعتي3ثيابعداالتزاد
الحفواحدهواطقبةمعكابقياياملرك4ييىتملكوهابنفميافديك

تهأءاقخحالنودادهرمعكبقائياربمكنتانيوالمعنيالسنوتوممب

كعياالااليامادثصمنداعلىاخافمايمالمعني5ارصمادون
باالربعةوالمرادهأبااكثريبمي6بعدكاحدلىاجرعفالهىوحنث
تنزلياالجراحعلطعباحهـصابمااكريفييايفيوالىواصظانموقانال
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11ضاأجردىأتيفقرغبظلهلوداءجبأللىفذكنت

محيئجأأنتتالبرأزوفيمعثياءلمىعثمتحميةااتمتقذغ

3لرلباظادنواءءوألتيالمدليلضئماءيؤمفا

ثحيورمازواربدنندإةأوأعمبصمريهبغضواء
ديصادعوتفننفىيويملهاشجنآقعريةدعتواذا

ايضااتوتا

6وابعقدواللهوبلىأبداتبغدواالإخوتي

1امزأؤوافىدرااءماألمعثميرتملتئهنماو

والمعقدكسالبارزوالضاحياألطماالجرد1وطنطيكموفيكمنالدموع
اطية3االياملسهامغرضاجمثنيقدواإللتبهاتحعمأهللىممنت
حيانكفيقدكنثوالمعنىقوفاكطوجضاحيءالفضاوالبرازوالعزةاالنفة
ئزيىاذكنتااحدارهـالوحيدةاسعةاافالةاافطعوانفةعزةماجة
يالووذءامرىلكلخاضعةذللةاليوماصجتانيوالمعىاكفاراحا
والمعنىانفملبان4االكنيظالصيبهادخمالىلشبسو2ارادقممنخائفة
الرعممدوكانالفوارساقائدكانالذياناميطبعر9نالنيفياعرضانى
لهمفعوالاالوللىفهاطيباوالحزناضبنا5فيانفملوالقوهالشدةفي

يةاكرانوحسمعثاذاافىوالمعنهيالناهمالنصنوالفننبهلهفصالثانيلي
اخوتيياوالمعىمنادياخوتي6عباحاهءواسونادبتافمنافوقأفهااعلىحزبم

تمتعتنملنهم7اديميقدرضدتهاوكنالدمرطولهالكماريدال



ك2هالأل

1أجملىائذيبعضهانأؤالررئةبعضهان

آوردوااثذيالمحؤضوارذوزواأوإتإفيكل
ةاهراةإتاوة

3فهللثهألكمنضوةببنيطاف

قنلذشبئأفيضفةخريثليت

ختلكعدوأهتعدلمضعريء
الدهرالعمملذفيغالمابكولمطأنم

سللثبالمفتىرصاوانمنايا

للثيثلملفثىحممنصتيفي2ا

دتمتعتاليلنينمعنىفىالمصببةةزووالىجوابهان1يالطوزهمابهم

المصيبةبعضظفااوالدخلفوااوالعزازتحتىطويالزمرتهمعثجمهم

يرجعفيهرافيواممرواايوأعروازائدهما3الحزنمناجدمابعضاو
الذكأالحوضيردواانالبدطوبآلعرواوانءاالجماوالمعنىكلالىكل

محذوفليتوخبرالفقروالملالكاةالنأنجوةوأيطلبيبى3اخوقيورده

مننجاةيطلبطائفخرجشوالمهالمصدريةعلىمنصوبوضلةواقعئقدبر

الححلالسلكوحيرةضاللفيلذلكفانامونهسبباعمولمفاتالنقر
فقنالمعدولكعرضىامالعيدعنالمرشاعدكوالمعنىطاثرمعروفوهو

والمعنىالموتويهنيةالمناباجمعأهالححلخطظخطفكالحوادثحامنامايك
ال89



كهـ472ال

1أجمللثتفتىحينقانلءصذفي
لمكلزأغيزجنلتمافدطال

مخللثثجوابىعنفادحاأعراإصث

المثسأخىإاألفنىعزي8اس
3كالمثنيصبزةساعةفبيليت

بدأذلنمنايامتؤفىقهصيليت
لمولاارالعبموفال

تخادئةخبمخدىكلوئئبمرواعئااايفةفياألضيافأباإترفي
تتائةفوماذأرفيؤىاذااأةالجوغيقناؤظاتدربم

كلحزتاكضكفقدتفدختيموانوانتذهباينادبالمرطالفتىالمناياان

فكلاالتجلىاذادناإكأا1ثوااليةعزالحدتوجدالعودخصلة

ظيمالهاالصادحالة3تعبغيرمنمقصدكنلتمافيرايميقتلصمهشثط
عارجوابياذجمربالسالنهسايوساهامرعظجوابيعنمنعكالذيانوالمعى
ضمياناوساعةعنكالمبرقلىيماكاناتمنىالمعنئ3نعاتالىهنعايك

االصلفيالنوىيكسربهاخرةديوصنبماسموعي4فكدةالهابم
تهبللةفيلهمصاركاالبحتىيافلللالضلمخأكانالذيتركناانماوالمعثى

الهجثلفقدالحزنضهايةفيحنبمرومدفونماااجمخكسطاغعندالصبا
وفتيمينيتركنابموااقامنباىثوىهاقوولاسهيعااالوارداعارضمخممما



ال57

11ةاوأاتاللروالالآلثيفمذتزافتى

3باطفةفاك7ائتثلقالباطوودجرضاكاالمجدبئءجمذذااء

3عاملةفهوئهلتةالذيوكلاصاظاودرصيكهظلوماركي

ثراطةتصتقلحتىأالععلىضدورااألضصافكاننزلابرا
أسدلنىهولىاطجاوقال

ائعواتبفيبربعلىهدوينكئيحآلينالءرزالخاأعاذل

الهقاثدالرجمالصاباءإذاشمانثلهخنةالفحيانإلىحميب

منهاظروجالىاقحطاامرعالقحطاعابهسفيحلاذاكربماكانعظيا
وممطابةحجباتوافرضااالوالرهليفاالالمتظ1فاتلهانهأماح

والساقامحذافينيميغإيئعرقوهوابجلتجحواالباجلدةالقاوضلإخرا
صنرخيوالنحيفغبرفايىالكاعصامةاقامحتدلخالقفتىانهئوالمه

اداجبئامحكداجاذاانهالمعني2اقوةاليىكايربواالعطروق11

ينثوخالمواكختأذادكإخذياانهإشا3مزاحهالهاكزحوان
نهغوالمراجلاظاقءراليالعذو4لمهيبهكمالماظبهتاذا

خدمهعلىخلقهءيمصيباحتهاالضيافنزلاذاانهأقدروالمعنىاوهرصرصل

محأذلةمرخممنادىاعاذل5لقراهمإلءافارثعلىوراقداترضثىواعابه
بصبمنانلتعرفيالعذلقبلتبصريالعاذلةايتهائوالمهالثاعر13وجما
شللهيولدالالههالمساافربانفيزاهذاحزينابزالاليبئيبمميبة
والمعنىالغتبخرموفيالرفادةوهيحفيبةبهعوالحقائبعابهشانه16المفقود
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1انزائباعادياتعنغمويصدعبينهميمعأنامىيهاتنظام
مرالحجاردثفالفتياواليكشفثفسرئيمنةجرئثماوجرث

3المناضثللضفينواليتصدىمدبروذالببتنيالرضابعيد

ثضبثذالمفراغبأجاشييخففنأمرابخيتةهاخفتذااوكضت
حراوفال

ماأدبنالوليدالمحةفالبحندميتالشاتئاامروماإذا

6اأهوانامظنوالعصهالخينذااهفراحافاكان

7ماالئذالبخيلاليلاجمراإذاإكهااليئأولالمئاديونادى

للفتيانخببةمثلهمحبةهاكانتاشالوفعابهمحقائبهمفيبماالموسرونبخلاذا

احوالبهشنعانهكانوالمعنىالظلموهوداشالهمنوالعادياتيفرقيمدعا
فظهرليالمماتفيبتهجرانىالمعنى3الحوادثشدائدعهميدحوعثيرته

انهفىوالمهالحاسداضعينا3إربالساالافييانااحواليظهروالماصرزمنه

يتعرضوالعنهمعرضودبطبوالخالفهعلىاذانحطالرضاالىالعودصب

ذفيااذاافيواررئالثديدالقبضالضبث10لهااخقابىالغاضبلحاهال

كلاثنىاذاكأوالىالنمهـاالآهلحافيبأصهالىلجاجنيتهاعرمناظوف
يطغيهالانهكانالمعق6اياديهلكثرةيدارالمحهفقربالياديهبحسنميت

منانوالمقالجحرفيادخلهاجمؤ7واالذىبالمنانعامهروالالنى

اليلاجناذأياكالبخبلمثلولبىاضافهالليلاولباعهناداوبابهطرق

بابهواغلينفهحبى
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1اطءوثمياتاوارىخاولفعالهاثرابأاوارىمالؤك

القمريافهعدبنضالدفيابيااشنراإواوقال

3لسالععلفيعندثقيفسيزاءكاحياوهالسا11خيرانالا

13انمحثاتلوطاةوأؤطأئموهافىخاالسجنءثرحمئمنالعهري
ثوباطلحىاثمهدفيكلوإفيلقوفهانمكزهاتلجنيأقدكان

اسنةتسخواالمرفيأةاآسخنوازإن

لافااجخزوفهواثوال

مهاكللوؤ

6المجلىياكليصبعذكواستبوندتابغدكاألرناءبربئحت

نابهرابااتروانمارةضممنأفبهانفماوالمعقالحنافعلااصالا1
لمولاتقجفيرااالمراتتااالناعىارخانثافى31واعةامح

افعنالبومحنىامطايااطالل41تهلتموهاوطأتمره3إسلالمفيعندلم

فلقديطقماالاقيوداهنوحملتميممرالمجننيبابقائهخالذاعافبتملئن
بتيهفاليسقهاالومنايةنطاياالهطىءإولمضمهاكزاتهـيىبثكان

ومعرونهاسمهتحبسواانيمككمفالخالداحبتماتقاالمه5بهصنتمما
ابارانيبياتحفقتوالمعونشاتمخرتفااصتى6اقازااينلشيرتهها

فياخذوالمجلس4اهلوانبعدكاوفدتااقرىكفيعنلىالتوقدالنيكانت
حبانكفيذلككليجسرونالوقدكافواوالمثاتمةالمفاخؤ



ثهـ72أل

1ءبنلبموالنماشامدهغاوكننتيمةعظكفنأمرفيوآممئموا
آبزتصنيهاعبايهةلوذؤاصمحاوجهأرأنت2تشاوابرا

3نفسيأونبعبرةثلذصىتا8حفئالئمولسثعليكتببم
حراوزال

ثللموممجوالعثرتزينازفكانالمحعىصابءإليضالقذهات

العذثبالبارداليروبئصواديحؤلةوالخالانعمبناثتظل
بالتزبمنعيةيحىقلمىمنوماالثرىباألكطعليهيههاشا

إيهااأاصابزأضرت1ءأتءايئبرارتوزا

1احىيعنيهوياأقىسعدماةرسولىفييا8فلؤ

3واتكماسهمحاةولىبهتمكلتكلسوافيمانهقوالىيبواثكوا1
دكبهقيلمنءاباىومحعزنتأئى3تمالما8لباساجمرسواجهويااواض

السصلهنسانولةفيوجوهااالنرىالالحىللوقمدتغبرالنرح
علىضرأرموالعايكءوجزعاعدورهنعلىنبايديمبنبفروهنالحزن
لمعنىوموضعينأمماواطىالبيضا4اذلكيوجبمثلثفقداذوتنفهائهاء

5بواثراذاوالندافوابماذاللموارسزيتاكانالموضعبهذاهاتالذيان
عيهالحؤشهمناكبادهمتلتهباقاربهحولهاجزكأوالمعقطاصقاوادىاا

إكأواإبفضاالقلى6عطمئىعنذلكبمنلماذالمابحرارتهاتيإلفأل
حصالحاج71لهمواراةوممنبفضهذاعنوماكانعليهالترابيرصلنوصرن



ا7أل

اارتاجاءقثفوادهوبينؤديبينمنقذأقىولكمن

مبافضاجإألارئماناوهايبرا8ألميونرهلموثت

اممديالصرحابموقالت
3تصرمالصرثأشابمنخيشاناصرسبؤمء3ناذابهنمأهوت

غالمؤتااخشيةترلقواوأنرهنمضوفيوانقنايفروأنابؤاا
أعرةامحائوافروانمافلمؤ

دأكراانمؤتعلىصفرارأؤاكنوا
االسدياالشيممطيبنينينالىقال

ألمربعاصثممراائغوأثريتيسةاقبرهولوالخفعلىألما

لصلححاجاتيهخهمناوايأقيرساتبلغانامكىوتوالمهااصعدوامحاجة
المودةبابانغلقاقياابيةاعرااقىوليرهنووالمعنىاالبالرتاحازحالي

يجدالمنواقىوالمعنىواودإطفاارئمانا3اسريبههافاللبهاويلني
هذاوأيسهدكتصت3باوالدهاالفةالرا2مريانوهلاجدمالماالمن
والمعنياكشةموضحاسمثانوجدلربةايدونيرحيثااللفاظهذهالستمالهمذمآ

غيرانمنامجدااليزدهملمبجيثانعهممصياتيطوالماامهمثكضهم

القاواحمرفهموايخرحمماخهمفهواالحالاواولبدااصاببذلكلحثتق
لعذروااعدائهمكثرهلقلتهمرفرواانهمفيالى5المرتمنالفراروكرهوأ

واكرماعزافارالنهعالموتزوااوآإلخهممكبرامنشلواقدانهمعلى
يليليبائوالمهبئلىاوالمرجئغدوالتيالسحابةيةشكادحوالفرادينزالاالما6

الىحمةطلىعنوهوكنايةةبعدصقيامرة11واطلبالهقبرثناترالعلى



083

1عاصأشاحةخطتاألزضمنخفرةأؤذتامعنفياقبر

جودواريتيهفهعنويافبز

3هئزىاوالبحرانجدابئءكانونذ

ميفوالجودانجودوسنتفذبلى

3تصدظحتىضقتحياكانواؤ

ثارمجرامممئلبعذاكماكانبذئرةمعروفهفيعإشفتئ

فانقضىدالهلىمضىمعقىولمأ

أصذعاماليانممسعركنواضغ
حراوقال

اففلوادلرهكرتحةاولانتقولواءمتيمعنقبريناديانهئافى1

اصلالتووحدلموهـالمهالمفرع3الناساكرممنكانيخكسكمنثء
منانجبفيقولثايااقبرااديفيانهئوافىابضاغمنوارحرشابراالعبارة

استفاماببمبلى3إجرواالجرامالالدياصددفنبدشهالذيهواراتك

ماوسعتيمولركانبمونهماتلكونهاالوسضهماانتلمفاوالمهشنيمقرون
تركالنهبذكرصدحفاذكرفنىئافىتدققحتىبهضقتبلجوده
االرضتركذهـاذاالذيكاليلالدهيطولعلىحابقاماذكرهمن

ولماظرفخالمقطواالجألعاالنفقصبةمنارتفعمالمالعرنبنهباالتمثورة
رمالمجانببهوعارمعنبموتالجودماتئوافىغيرهوعفيالشيوعهر
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1وباكبليةباكيةخاكسبثوئيرجمال7اماذا
مالفالكقشواغناةاصدنبههعلفةكاتائذيذمت

زيادبنصورءحمدفيالسليممروناثمبموفال
3بمؤجودنىاءصلثماالمجودالمطالوددمانىاء

غودأاثتءاخاابقيةبعدهاكرىاضنتهطأنى

ودبمسثجمانجالهىةثفهبهذااواتلم
آدأالهسلىاخلاوصرأةىيئايراتمثىفاالن

االسدىبيرالزبنالمحهعبدوفال

رممظاارططقالفرااوتيرالرفىافىهناجمال1لمجدعالىكالجدعمبا
البايهاتدموعانصبابمنالىءبنوثيرةجوالنهكثراهفياحطوالمعنىالحثو
وهوانءواحدهاالعناه3حيرةفيصرنااطزندافانكينواالعل

افقراهابطمواالسرايفكننألامضىئوالمهالفقراوالهالكاالفر
الةبردابراانىالمعني13حياتهفي4اااالوناليلجانواوقد

اباسبينولذصلتهانفطالحبسببعليهحزيايكونبهامنفردالذيكان
انحقبعدهالجعلىقلوالمعقالندىاألراباقرى14فلهفيهبوجمدمنوقل

15بعدالبالداجدبتايالمايةبقنامودامافيمتفايبستاالرض

ءثييدهافالصدتبموتلمجداانصدعالمفقرداناالبماروالمعهتاالنثالم
اىإدىاافدامزلةتخاففاآلنىوالمالزلةهيضرةتهاواحلىراتاما6

الجودكلالجلوغلبةذهابه
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1ئمودألةحمذتبمقدارحرنبالنسوالهدثانرى
1سوداالبيضوجوههنوردبيضاالسودشعورهثفرد

3وداالمخدذتصكانورفلةهندءئكارأيمتلونكفاء
ثافقدااواصدهاالدهرنأاوباكيةباءبتمعت

الويدنةمسلمتال
دختلفانانقلبفييلالهسامقيئفقاتيهفسووياهخين

دانيلعيحكأمنزلألياوامنأؤلىوالثرىغدت

ألبالخفقانءاألحشاوتعترفهاءهاالغينتنزففألوجدحق

اقاباابهوذفلةالةدوالسجمالاالهابهوالمرادالدهينواالحدتان1

صيرهناربمقدحربالنسرهىالالنممباارمتالدهرنوائبانوالمعىهالعثيعن

منكريخرعررخهناطزنانفافى3اطزز5شدمنعابهنالماهـثيعنصفالتعا
4انفتيىابيبنوشامطالمةضدوراياقوخاخاسغشإلينإنهحتىاللطم

اءألطتوةماهجمايتوانكالذجمنتومهاعلنوابانوأبصه

الدهربفقداعانمنعلىحزنا7والناالرجاللفىأصهعتالخدودعلى

عاجةهناتعحبكأالمهأ15تموالمازناطكثرعلىيدلهنهااالولاببتوا
االنات4افمنس8ايىفانأقالبامقرهمافاختاخرحا1ياسا
دونراب6المكفيوهيمجمتاإتإيدوااأنائىئا6صعانالقيالهاسرقوا

نجرااألاباطنفيايدوإظاهيافيلمناامنقريبامنزآلالختارتولجهاملك

اليئىحقبهيعندعندىالوصدوالمعقتسننفدوننزفحاعلوهرمحذوتال



2رطهه

اإفاوفال

1األخطازدلرنألقاصرخطراضرئحااشتسمربجلواتفبر
13األمضارأعهاشجعتواسنر4قاانفضساألطبكلفضت

3ألؤعاروهلالكليفاأثنىمرغواديهبتفاذهتكماث

الغللىاءالسئبيلالنرلثبكسلكت

1حماروابكالردىاذاببئحتى

داودبنإقوبفياللىاقحنابووقال

دالثرئالرطبزمانككينفلتىالردوخنتصتبغداليعقوب

اخنىقبمهاصتسر1باظفقاناكأئيونقرالبمادالالنشيئدمويرمى
اثهلفدكيانئنالىءاقبراهذاانإتواتعجزونقاعرالثرفواظطر

ساالحا3العثرفىفيمعصماواتعنجزشرفذيعلىضريحه
كأوالمهابعيدالغريباوهوازعقجمعلواتخهلمفرشيتخذماوهوحلىبمح
منجمخيرهيرجىنيامرنكبعدالجردطلعندواقهالمضاجينن

خهمعايهميتعطفممنايديهمنالضيناوطانهمالىانصرفوابابكعلىكانوا

اصمىابةاوهنيغاديةلحبمافواديواالماهذاتابةالسالمزنة3راالمطودخكانوا
صثورالمعودالثأسياذهـإهفىواامغعهاتننةالمزافىاواظاحماتاتي

عايهااتقذهبتفالهائيابعضاالسثاءاالتيثارالسحابةءواثاركامناخا
وفداليااكتابالىالعربارتدتانكالمعق4لجبلوااصهلااهل

الهالكوالرديتهلكتبعد5ينحائرضفقدتفلمابتحصيهاجاملنكانوا
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ليبتلىيمالكلإثفلقيتعةبنفسهءالبالتعهدكولف

الفنىفافزكلثأغضيتئهممابعدينهسونكرجماالوأرى
عداعليذلماعدؤاائذينعندئحاشراكانخيركنالؤ

إإهيةاصورةتوقا

ثاتخرئمواهابأحسنهـحمقازثوهةفيكناكعئصنيق
راصماواهتنظرفياوطابماءفروقدطاكإذاز يلى

لاليذزوالكبةكلالزهاألةصابئوهاطالرهانرعلىواصديخىاء

حنمندبعيدكبرواالتهلكيعقوبباامنىواالندىالفرأبوافرىايضا

تفقدككتعافى1الناساحسالكايخماقياايامكعلىنبهيعلكلحزننا
بنفطتدقدكحيثعظيماهىمرتكأنافعموالمعقبرقيئيإوالموتإلالهوا

بمقدآافهصواصيغتابونكيضهونك31اكراملوهذاتعزيمةباقرىفلقيته

يثابونكاقواهيخهثتنافياهذامالعحبانيوالمضهتبهانهعثرواالنم
لوكانالمعى3الصدتحوجنمالناسختجعناغنيغكنتوقدنكءيذو
ناوذتهاصل4اوذبتلماشرايفرضاوافراحانكمنايهمصارما

واخىاناكنثتوالمهيلوويهرالااظوصاالصلالجرثمة4المنتهم
زماناودفاالثرفةرفهفيحنةهشواحداصلنونثعباطاالنكفمظ

افسدوربباخق61الظلالفي15اصلهساالفرعازفيبهوميىمااحنعلى

ثونانوطابلالمبلغباخنالماانناابذالناوصنىبدعالرلنىوالصيماخهنالىما
الدهراحدناحدثانافسداضانهاثمرواننظرظلهاطابافطالثبرةكفرىظ5
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1اقحراانفهوىمجاوالدحىقمربةتماليلكأنجئمآفي
ادزثبنورفىاتميىاوفال

أمكزيماهنجيراركتيةىحماثالمهفةفاعلذ
حمورؤازداواكقبشجوارثلمؤانهاءفأتففوزا11

جوراهاحسئألالمفمهشاافائضائهفعئمووصء المةاء

جديرءباتخاألذمراتاشلمنأسالقعالجطئثني
منشوزانشرهامنأنافحىجسااةايهإاشهفيرذت

زرزفرةداركلىصادكوكإيهتمهماااش0

نناقطالمهااؤحمالسكيدومالالذيدهراحرالهدهاالنجمبوالفاتلفه

لذياقحبيشاكاصائايلفيواإبىاقياالنجمصماهاالخالحاالفيا
يلهنياصلهلهعا3اءاعنابءايثاوسطنيمططأصةاأفجمعث

رجلحعراجمامنشديدهصرهلكنيشوالمهاالةءياوزلمبىرقيحس

قإركفيحالمتلمااطاهى3يرامجدىلمجنجوارإثفطلبالدهرعليهجر

بمعاقبوراةحعفراقكبعدموحثةفصارتالدياروإماوراللمجاورتكانسث

شركاهوصاورابموتهعهمانجزعواحياتهفيالناسجميععطاياممتانهالمعنى
يهاتحنلممنانحتىثناجمديربكلانتىالمه5والمصيبةاالجرفي

يذثروخمهاالناسبينخلدهنناوتركماتالمعنى6خصالكويددبثعكرلى

فيوتعمأكوابفقداكهمبئالناصانالمعنى171الينثرهمحيكأنهفعار
وجزعوفبهادارااللميئفلمعليهاطزن



ك68ى

1أخنمبهيرجبلجوفهاجؤصيؤحمعصفأذزعلرلمجما
عرنجةعا4تميمنوسىنهاربنوقال

جافبدليامرأصثئجقذعمنان

متضعضغوالخدودرزلخثحى
سادراعقامةاافيأشوسكأتثقد

3األضلىغقامواسقصذيفخظرث

منغوا8أشاماأعلىتذكضىبعيشهنمائذينفيواإولقدث
تافزغمنالىأمفيبرا8أرفيهفمةئلم2اذافوألافاست

آتهغالماعإيئايئثصرهيزمدعايككىوال8

يشصلباراثةفياذوعارحفبرطولهمنالخبافىوالمعئالياااالثماز
ياعتبانإشواالحظرظوالجدودالمجبانفقدارز3لمثمامجبافى

يحظوانحطتبفقدلىلمجتفلماعرامكلبكاباخحياتكفيملجاليكنث
والسادرالذيويمراتغيظاايعينبمزخرظرالنالشوص3مرتفعةكانتمارس

ااعراحدالافىكنثوالمعنىالفقجانبفيعرقواالضلىعيصغبمالباليال
افاخرالناسكتومابهرىوذهبضتضبكنجعتحتىضيرةالهمنيعارضني

بدارمااعالبعيشهمبهتالذيناخوانيبينوبينيالفقدانحالئالى1به
نزلتاداذاالنودبمرجلكياوالمعنىءاتجيانازاقواننيتنزلهكئلم5اريدماامنعو

المشوراثعن6اايمحدذااناخبهكطرجملوايكبرا8الصوابارفيلهافرلنازلة



ممهـ782أل

الطافيممروناهـزيدقال

1فاطالهاليلتينمائماوعادفأسطالهاعبرقىالقيلأصاب

3فاماياعاضدأتاهاخيلامءافوماكاشررأىأال

3اماممأمئيالزأنوأعامماجراواسوقشإلهاادادفن
ثااأمهافاهعدىممربنيزيدلياألطالأمهآهنوقالمة

اصبياةرواةفاوقالي
ضعانزااتخايرواعاراذالمحواشيىمخوفياءهنانقومنصيجطئشإ

سامعغيرستورارجمهوانتيهعليكببمبومياتيانالبداقسمإتوااوحمه
لهالغات1تانحوثنقودءارلةطابهداتاناهراظوافيإااإلص

صردمويرالحرارةشدةمنإإطنامافيانوالمعىاقاقاواالحتمامق11حرارة

3إتصبحالاندتلطواالذالخووانزعاجنلقفياقيبوبتةألبم
وآاةاهقلرابتليمتوءافولوالمعنياقاصلىااحسدأوااتوجحهاماالف
3فياثمايفامالهمقاطعناتاهمادالمواعأقاهةاطولفينواكانحلالذين

دفئاتولىالحالةهذهفيافىنىوافىندروهنهجرجاواحدوالجراخأداوىسوا

يقطنعلىفاناهداوئحزناالؤادمخهاصدعةحالةوجريحهمواداوينتل
أثانهدإزبدوالرتطالصداومن51دةاما44ءفرالدرةماان
الذيانادتذالىفيقائلةوربوالمعقعضهخبراالنيةهامااقائلاقسىومر

وهوممروبنزفيتصدهمالذيأنتائاداضارانضهثميلهلطالقنلىنصد

والرافحورذالهااالبلصغارالحواثهـط5طرقهااتباسلماخدى15الذي



ك883ر

1هاعغيرجاسدوواءفعأبعالجدمورزاحفتلىزالوما
ةبارحيخرمفرالةادمدوايضريةنأفبلتفالطيردعا

3والجواعاكلىعالتسئمافىةلذهبغدءفيطمنقطعهى
امدوياشةبنساحمانوفال

تحلتبوبماهاأهأرهافلمنممحمدالأنجاتلىررت
ءفاضلتبىئممتأصختابئوأهنهااديارااللةئبدفال
صاحبيقعدانوالعارالذماعظممنانوالمعنىعايهاقىتالتييهينامحةجمح
صاحبيهمنأقهمانميببئعىفهووطردهااالبلسةفيحذيا8وطلبهعنالثار

اهبالفوالماصعاثابتواالئعموضعاهمماعالورلمةفياسمرزلح1
جامداوةطرتتزللمبمابمئينارزاخفتلىدماانوافىالجامدوالجاسد

أضرية13اعدائهامنالثارباخذاالتغسلفالألهاءلىبافيةاييخرذإهبة

الطيراصيدللمافيلهواليخرزابارحوغيربمةالىالصؤبقطرعلىقرية
مذإإثافىنمدعاهاومهافطاكلعلطزائلغيرهراقهياكبئاةابدم

باليدكنهوالكبداقلبنوحدوثهاالعطشحرارةوالغلةلجقىالطيى3ضربة
االحوالهذبعدطيئاانءالرجمايععيدبخسوالمعىوالضلعطاالىفنبها

اكلالىوبمدالنلبتجاوزثالنيالحرارةفنطقفبالامملوواناألريطبون
ايعاتعلىرتافىوالمعىالبعربينعندواحدواالهلالل41والضاغ

موحشةفوجدنهاعدالمنبالبمرعنهاللهدرالحسينمعاسثشهدهن
بسكمنيامنواداملدبارةناافهمموالمعنى5بهمبنةمزوفةكاشماانبعد

فيبالرنممهميةخااصبحتانهـ
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1فذلتالمئهمأصيمانرقابأذلتهاشحهىالثطالطصقتلىابئالاه
آاتوالرزاياتلكظتءأالرزئةواأضحسئمغيايمكائوا

هاشمبنعلصكاررةناطرتبنانضرابنتلمةدفقالت
هنافلمجدا

3مونقثواءخاشيماهنيئمظأيلاابتيارابهما

كتخققثعاااذتجافئابئماكأةفإتآثبلغ
دخقخرىواءلماخهاجمادتشعوصةةوعنجىإلينهنن

أأوينطقهيتكلغكانإنناديتهتالنفئرفيسمعن
تشقفهناكأرحمالمهتئولثأبيمايسحوفثظلت

يخوانانوالمضىعنهتهارضيلجناطناسيدنيبهقرلبالفراتهوضعاطفا1

كانراهافمبنيانشوالمهالمميبةيةزلى31ؤاذالهلمجنماالملمجرواهايثمالمنأطبا
مصيبتكليهمصاورااستثهدواالةشدائدفيالموضثاحوائجهمفيلمجأناس

يارابهاإضروالمعنيافبرفيموضعااليل3واعظممايةالمهتاكاشدفا

أنرمالتيالبألعموفقوانتاظامسةاقيصحفيتبلغهانيظناالئلان

ومعنهطإدوالمجالأبردافىلاالوالمائحبةبوههسفوحة5نخرأكونحفقزائدة
منيتائخركئبالرءزالالتحيةنهسايمفبلغنالمهذاوصلتاذاالينين

شالمه6بالحلقخذةاواخرىلقدالعينمناشنزفهابةهصبوعبرهوبلغهيها

تنناولهتنوشه7ينطقاويسمعيتاانكانندائكيسمعالنضرانعلى
ال9
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أهعرتملمحلوالمحل11فؤمنثحيبةضنئوألنتأئحمد
01أئمقاالبعيأوهوالفىهنورئماهننتلؤضرلىهاكان

3قثإثعحقكانلققهنموأوسيلمةأصبترأتربأوا
الجعديانابفةاوقال

األعاديا2همويمافيهأنعاىمئرعمديقهيمافيهفتىكافب
بالمجاالممالفمائبتيجوادأةغيرخيراتةكملتفى

خراوفال

آوسلماعلينهسثمناكلشطونجيؤمودعفثؤفوأقي
ئقطعارحامهنفثباابيهبنيغيراحديقتلهلمثواللتعصللهفيادالما

ياحمدوالمعنىاكرمفيعرقلهمنوالمعرقيمةاكروالريبةاولدالضن1هاك
خلالصةفأنتهافيعريقيدولدكوالذياقوهولدتككريمةالتيان

واطلقتهابيعلىمننتوبفركفاكانكذالثكنتاذافيافى2شريافين

ئأفى3واررقالغيظعلىانطوائهخافتىايعفوقداذعليكعيباهذاولي

اوذكاكوئعانبالعقواحقهمالكتهماالذينءاالسرااقربالخعران
يقهصانافعالهبلغتفتىاذكروالمعنىاالختصاصعلىصوبفتىبم4قء

15عليهسهبا8لثدةمايمرههاالمنهاليرىوعدوهيسرهمااالفهيرىال

منيساقلمانهسوىءبعشيبعابأبرفاكاناانولاجمعنتىواذكرفيالمه
آمفاوهوفيعتبودمميانمب6الولالهعلىكاعوكالالجردمنكثرة4لمافيشيئلهما

أجملههاوالمعنىممنيهابدكلنصبوعثةالتفخيمبقطرعلىالنعجب
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ائابنابعدماضلقيذرفلمالصبابصدورالميسئنخرقرى
مضرماكانإنمثءوابنهئاهئئهىاجزهبالنئمبانالفتجمازيفيا

عوانةثسيبوفال

3اغالشعليةأفاحجرأبابزلةالمعوالت2النهسالتك
4ماغوالخمننببزفقوأثوائههضرللحددألهعقيلة
يخاالماولكابيهيمد2كأنسماعشهيضيئالسزفيضذلث

راوقال

آثاوياأجمتهعدأيؤمصاتاءمضيبةاذكانماخالدأبا

وسيىاودلالمعليءسلمحيعاالعثيةوذلوفتباحطويومودعتهفتىنسا8
لطفيالبيضاالبلوماعيجمعامبساأاررهالنالقيدلوذلكهحلهصيه

مهبصارنحوانهكأوافىبهبوايانخرافهموضعباااومنخراصقرةامناضاشيلي

ياثالةفيإفياأ3توايناناسايدرناءكااالمننابافاصداال
اهولةا3نباكانانعنهاععغح6إخسهلىبالنعمنئهطاباالهبجزيل

يكبنانالمساهالىإئواباخمارقدحالالحعايهوفامىالموتبرخهالب
عقلة4النواغعابقامتوقدماتالذكطجمرابىعلىعالبصوتمكرا

البئرنالمايخرخنوالمائحأل8تلبرقوانزلهودالرجملينماامواظعى
حفووالذيالتألضالكفنهطدفيعقيلةانزدهبعدماماتانهوالمعنيفيهنزولهبد
كباذانخمانانبمكأوافىبمرةعصتياوالمانحخمااظدب5الخسنجره
الداهية6سنسقبدرشاألفيركاببوالسايخبنكأالثامةبلطوالهمرجبهضاق
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اياضابربغكاو2رعلقذشعاتافأظفروااألعاديمرثنلمحري

3الياليااسيفنيكراذلهفاتوأؤثسكتايياليقحهاتكفان
ررةمنكضامرأهاتوفا

3ائنعافاتفقئمواوأشلمئموهبكنمأنالاالسخبروأال
ثنفعااألضرأوالدهريوماهنطالعةاثهستذرالمتأ ءبى

فىاإفيمنأةاصيتوقا

ارواعلىايسقتماهالاءفبرعليلنااجةإتماعوجماليلي
16مإهتبإللنفخفالمرحىوجمنبينهالفتىكاتالفتىكلتم

هناأاصابثالتىالمصيةاعظمهاالداباياوالمعنىمقيماباوثاوالمنكراالعص
ادياافرحأنوالمعنىاهاالعلىبمميبماانفرحوامثماتةاالشمات1دفنت
3كخالوهربربعكواعيالخمهمضيبفيعاتتهمشفاظهروابموتك

برواءالإةا3وفنىالباقذكؤفانهالكهبايياليامركأانالمعني
دونهابإلعدإثوهنسلهلملىاذارعليمذالالنلسيدعبخذالنماالص

شردركللوتاصبماناوالمعىيهاضالوعليهموطأنهالشتدت
بهاقامنبالمعاج5هـاعدااوضراصدقااالنفعيومكىعلتطلعلم

حمباسفتهباناوفبركلقفاالياوالمعقرعدلهاالتيباوالرواى
والنفنفالفعيفالمزجى6قفائهاهناليدلناجمةطارفوففيفانالماطره

الفنرةلكاهفقبهالناقبراهذاعلىباوقوفامرنمانماشوالمهالجبلنبيناةا
تدانوالنهمايءالتقاالحقبعدةكواةالضعيفوبينيلنه



كهـ393أل

يكقلنماألحادبثافعؤنمانتضلاإذ
1إفاعدمنرثافىوالعييآ

يرزبنوقالىكب

موهاتاءطفولغيرهعاشمروبصة11ولىتقذ

3اثوهاجالذلكسسجلئهانفسفكلفاثأخوفينفاء
هاموفدلمبذككانكظنكحربافإنوقيتمالمزوإن

حئرهاضلكوفىأزإحتوليلومطونثتءساو

ءقؤماذولةابلغولؤ
16هائتضوفلسيولسرك

اذاتوافىجمراوالربالمفاخرفياسعطثماوففياصلهلظاالنة1
0153إداعدمبهراوالماعنعابخاحبنلمالمفاخرةفيأقرمااخذ
اليذهبجاعاتيهيماهولييابمانتتحقإفيواذهبوطلطناتاقياال

ياجوىلماثءفانإفوااديجرىامءووفاثاعهملمدرااخيهمدم
كطوافىقدماخبركانظنكايمهاممةنفسكلاذذلكفيافردفا

االخذالىهارعينموقدوهاوبمونبعدكحربحستفانهياجوىبمتوان
االهيوافقئطوامإلماسرعرهاومئقتولىإهجامفجهطكتارك
الكرمالنايفئحالفعال6حلفتيوماعدائكفيلمعمدهافيواحبارظضك

بعدلثفومكلظنمنتيمعاناعكنلووالمعنيسلهالسيفاننفىفى



هبم92ء

1بالعوهاالخزايةذاوفااللهادوزواانئرك

111ابرهآساسبلتىماإئكرثايومتعلمكنتكأنك
3إابوهاعاافصشالمحمفممونوالكغبمحي8الظجافماغتر
وهتهاذووهاأذويأبانمزهفاتالخررجحةبهمق

آخروفال

د1ثزرالحازوأهذأهفتىشىففلمثالزليزاصأيانى
آرجلجرغللصحابةءصداوالفاجنسئالت احمي

تاطاطامننفهوراالنسانيوجبماالنذر1بثاركاخذواالنهمثإاصار

قهمفلنذورهمالناستركحبنبنذركاالوفااالعداقتلوامامانإفيوا
كانكتحقئقدئكاعرفيلذركانوالمعنيسلبتبزت3الوانواالخزى
عتر3لوالالقنلمنالبرن11سيداهبماعالماثيابدصبتيومكنت

هذفياالمرليعىكاوالمهنذرمابدلتذبحماورةءالهذبحبضراذا

ولمالرجالبدلالظبايذبحرالمامحابكفانبغيرفيثمشيحانذركناوفعة
واالرورفقهالسيفارهفنذرتخسبنكاقتلوابلنذركماافييقعروا

اامعليهاعاتوهاافيبهباالسيوفصبوحاظررحسقراانهموالمعقاالصل
لهفقكبيرالىبموتالمخبراخبرالمعني5مابههمعابممبكاالمصنتمن
اليافيامرعالماثيونعلالظهرذهنااط6إونجداطجازاهلسيدبمرتاتجر

كىوخبرةمرعةذاكنبلوالمتوأنكالنغيركانإفيواالبرارى
العبدرقمحابهودالعبد



كهـ5926

الجرفأرقيبةوقال

1وتماحبنوجفةاألراككعئصقجمدأبمغنااألكفانفواوفيا1

3افىإألتوؤمايخبغدرفاعةرائهالستأنالمحهعبادأحقأ

3ضثئماابئانقؤمذصكرامتولمعةممتةهاصئمفقا
قذغالوفوكففبانصهالعلطوال

ثإألتجسالقؤموسطالغئظئا
اخرالوة

ذبرافا7تولىقداالعرفوالالفتىناترةابنبغدأالالفتى

آهضكراوتنكربيهعروفضودابةر4اماحنظليئفتى

علىاننعباحقا3قليالخرجممووالشريفاكريمالماجمداالبيضاا
مفدلكريمشريفاالكفانفيمالفحالفيافوللتينالهعنيالظزيخة
ارىالافىاللهياعبادالحقافيعذارهنبتحينوعيموجيهالبانكغصنالقامة
يفنهماوالمعنيتكفتجشم3مموهماالدهراالولطيوماهذابعدةءرفا
غضبهحالمهاللهفلتماانىالمعني41تحملهاالاكرامعلىحملهيصعببأمر

ابخروالسفمحذوفهبتداالفتىهإبخعممباوجههتهللاالالقومبينالشديد
6ناضؤبعدابنالمروفوأدبرالناسمنوالمروأةالفتوةذهبوالمعطمثله
التزالهبهرانصدمنبلغحمظليفتىهووالمعنيمحذوفءداخبرمثفتى

عاحبهاحالفكيفحالهاهذاكانواذامنكرعنوتنهيبمعروفعيتا8
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انهرايمهنذأعطتهابمعنااوجرداسلموكقويماللةلمحا
حراوقال

اتسعتمارضأيةءبينزاعةكمانت
2حواثميهاائمياليعرفقصق

3سوافيهاعليةالرياحتسنييهلقعةأئوالقايعحهالثاويأضى
بارجهاداحسيراتكونوقد4الهبزبأنوقدعلتثه

يقريهاالرؤعغداةيكودوةدبلقعةرهنللمناياقرىضىا

بنصابرضبابنمعاويةرثاطناعلفةبنعتهلوقال

مرةنظتغنبوعير

ضامرجمعوالضعراظيلمنيلالطوعنجرججمعإجيجوالضسبهطا1

لهموهبتهاالنيعظيمةالاظيولالمجردوابلإصروكلمقومااللهقبحءنيوافى
اقى3ناالرضثمال8دتكثيرهخؤاعةكاتإفيا3واوهرفربرها
اظالينالماباقعةواالمقيمالثاوى3ؤشامنكلماطرامنفاخذالىمانعلهم
واصفالهتيتا8الناسمنخالنبمالقاصمابودفنفيوافىافرابنطيروتسفى
متانهلهاخهبانماالرباحاننيوضهفةصهرالم4عإنتاقيهبافراب

الففطعامالقرى5إعةدقمورهابلمحاووكاناهباراعلىيقدرال
يطدههاالحربيومنوقدخالنبمالمناياعلعمةإرصانهوالمعني
ئهاالعد
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اعقلاتانفتىبدفلةفانهاتءشااتغدانمناياجث

مبمسيلبعدالمواليلمحلبضجوةيئمؤالهكاتفتى

3بقبيلاستنخذةإذاتصولئماعوهنمالمهئبفنجادطويلط
ثبدليلتهتدبأورةتهاخيارأفيتدنيالمناياكأن

العبصييفةصلىبنمساغوقال

هذبىووأثرىأؤاالغيشبمقبلثراممروأبعذي
6سومحالصئرفاصبزوثىإذاعليكدهيىشئئءالمئيئءوراوليعى

7والسنورناوالقينيامالهائكئمجثفىويمميسألم
تشاهمنالىخذهبةعقيلابنالفتىبعدلمحنايابةععوتبىلمامقا1

عزبهافارمنحداليبقلمتوالمهاللموضحيلواالياانالمافبهوة3
نإئواانحدةاواالصتنجادطاباقوىاالوهم3الذلالىالعزمنتحووابعده
4ضاعنهلدنجيلةمقامقامبهدةاهنهطبناذاالبأسفوىالقاهةيلطو
اخهااويخارنانيءلهاثاراتطلبالماياكأنإفيوااماالوايخارالثارائرةا

احزنهكأ151إليهماوعولعلهايصحبفالومألثرهمكرمهمبدليالتهتدي
ادبارماكلاحزنوالالديخاواتجالأميشابدبممروبطبعداعرالفيوافى

هاع7فالزبراايخرعألحالةفقدانهبعدثيلالفائتنردالفيافى6
حلاجملةوالسنورالىخوالقنينادىوجمالمبررئقديراصبرخذوفمبتدا

حيثعليمالسالحوصائروالرعافاديباجمالويابنىمي ممرلمالوالمه

بورونهقانم
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111ومنكرألئموهعزوفيجميآليفهاوشمرنجوخيروالكا
اهبياوزهينمالكفيزيادبناوخوقال

مالعهئاريالجيلالنبإسيئمنحارادكفنفلمأرقهـثإفي
3األسخارعمغولةولقوئمحواسرأءالنساتمنيمثلههن

ثاألطهارعوافباالثعازجوزهيربنمالكمقتلأنجبد

نهوارباألئشاالعطنإألائالذويقتلهفيأرىانها
6األمهساروابانهئمراتدفنيعذوفايذققاتثو

يعادونوحابهمالمجبونكانواالمزوالمعنيؤللمواوشرخيرمنبدلكيها1
روطهرتارقتأ3العدامهماونكرالحبابيمعروفافكانراخالفهممن

إلتيسهرتافىحارثياوالمعق3السروالسارىجمراظوالنباحارثمرخم

كاشناتايحواسرأ3آبسزالقبائلفيلمشرافىالعظيمهالياظبرمنانمولم
وقبحهارصكاشفاتالنسمااالتيتالتياالخبارمناظبرهذاانوالمفط

مواقعةترصانءاطبخنيالالمعفط4وخهالثدةبالبطالصشرافعات

نوقيم15ممكنئرءثذزجمرفانبنمالكقلبعداطهراعقبالنالرجال

قبلبلذبذلمذذونوالاظريمثربرنوالالنسايمسونالانهمالربعاده3

اصيرافيتمطوالتيوالمطيالعقولطوالضزائدةانةالعارخذواباهان
قتلامرنيالعقولبابباربإلقشيئاارىالفيوالمهالرحلكورجمعواالكوار

والمجباتنافصاالبيتبروكلثهذاهكذا6إبثارخذلمطيهمعلىبدوااناال
مصجمعوالمهراتبوأكلماادفىوالعذوفاالبلافىنجنبمااظيلمن



ألكو39

اقارانوخوهطئبنمنافطعلينهمليدافىصدا8إممهمأعرا

2اربوثمةنسوبناففيأتمالكتجمتلصمنروراكانبن1
3باألسخارؤجحثاءيلطمقيندصةحواسراءالنسافد

ثالطاربرزنحيففاليؤمتستراائوخوهيخبأنفدكن
األخنارطيباثهالاعففىعلىوههنوحزيفرق

زهيربنكعبوفال

لنفاقوبيفهصارعبي8اعلىماخشيتلعمرك

االبلجانيفيالمقادةوافيالملىعلىكواراالتشدفيوالمهمهرجمعواالمهار
حقواناثاذكوراباوالدهنرمينوالسرعةطلباهشيادفىتذوقواللنركب

الحديدوصداالحربيوفدمنوهرمسعرخالماعر1العدولحاقيؤتهاال

يعدوااناالايضاالنبذوىييقانارىوالإفيواارتوالقاروصف
بقارتطيخهافيهونهموجمتسعدحتىافرالبسرىكفتجعانارجماال

النهاراولفينساثناالىهدامجيمالكفتلصرهمنئوالمهاولهاينهاروجه3

فاذاوالمعنىعايمنيدبنه3ياوالصوالصراخالحزنمنيهماهنفيرى
يمينالصباحيبدوانقبلالخدودالطاتاوجوهمثوفاتمضاهدهنمنجا
مناشويهناهذانالبيتينومعنىخالصهالىجهحر5ظهرنبرزنيهع

يضربغناظريبمشوفاتإومافصرناحديراهنالطاظدورالالذوات

مرضعانواللىالقو6الذكرطيبافحمائليمكرجدعلىاسناهنوجمألدظ
الموضينهذبنبينيموتانابىكلاخافالوالمعنى
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1يفيكلنزخهجريرةأييخشيثوللكني
3ؤوبإزشادوامأرممرمخفؤلالفتياتمن

3بي4اسلىالبايهماتولهفواليضاىاألراهلفاالاء
خراوقال

ثالفىةحمامةخااصةطضاقتطوافبعضفي
أبلالرطربر4خلهتأرصدأ

بالسالمةلهتدومائسنصةءامروبىغر

71يادعاداكءدواتاولىاةاأعياهيهات

رسةبنلجيابنيةضوفال

النهاطىيجنايتهعليهاخشيوممنيوالمعنىالقبيلةوالحيالجنايةالجريرةاألأ
بخبوداانالبينمنكانانهكأوالمهالمروالمصرحلوعلولأ3إمضاراكان

فاتاات2أال3إلماللالعنانابارشاداامارامحداجمهـعلىامراخاسأافىص

وماهنماجاكاناذابيفقدعلىواليثافاالرأهلاسفاشدماوالمعق

حمامهالفىصةطهابنانوالمعنىالطرافاللظواف4عليهإجماتاأسفاشد

واهاههغرهعلىباخدهيفنرهومترهايرصدا15خااكانوقداسناربعضفي

البلظفهمنبغتةعلىاتاحتىلىسؤاالموتزالماننوافىظفهعلىمعطوف

7صالماميداننفممهمنتاص7خدعئوالمهخرعهغر6خذهفاامامهمن
حالجيفاالولنالمجزالموتدانانتمنلتماابعدماالمعنىالمجزاعيا

حربناال
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اإليأهابئفأللتحزننيإخعماليرماانادتاثأل
2لقاليفأنيتفأياماأوأصجميلكمابدافسيري

3طأللذيفارسبعدحياتيييفتاعرأةتزوعنيجمف
ثهاللأبيوبغدومسغردممروعندربيعةأبيوبعذ

وخاليغءفالمضثفدىاصأاتحميدأصابتهنم

آوإليلياءثأعزلكاؤاإانمجزغتافىولئكا
زبانبنسعةرنسيطبنإةضبنقرادوقال

7هاخميئضيئاافائماجاوبإذأخارقيفولنمامريثلفأال

بهاإل5غيرفيوجلتحزتيبارتحالهاامامةخبرتنيوالمعنياالرتحالاالحتمال1
السيرتءتحينهاافعلىوالمعنىالتباغضالتقالى3تشاجثفلثذهب

هاتنموتوممنمنكلجايةهذاوليسحالكلعلىمبغضكفافى14االاو

وحياتييرصهطاللوذوالفراقالجنواتفزفيتروعنى3ضيكلاكبغض
نراقطأللذىفارسفقدبعدحياتمطوليفزعنيوهلوالمعنىظرفانمب

ينإحميدهقبلهاليتافيبعدفارسمعطوشعلىعبدممرواغبيضرابىبعداعرا07
عردونوهمبالموتاميراانهموالمعنياالصباحموضعوالمصبحالاطوومشصوب
ءالهوهـوالمعنىحزنتحزعت6اقامواءختوساصباحاوخالىممىففداهم

17والمالاالهلاعزعنديهمكانواالاالمفالالجرعاشدعليهمجزعتلو
زممهمسكلىالموعظاممنيمونماوالصداوممطهامهجمحوالهامخذوتيتبخر

بهايصاحالنيالهامهامتىتجببماعندموفبعدمخارقيقولمااعلميتنيوالمعنى
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إقاكأذراهافيطويالووائهاشيهعهتىءفؤارافيثآود

3تسامتاففروئمإذاوصؤلتةاخيائهببغدتالالاواوقا
3وفساثينجدتيهنيميى11عنائئكونلأناألالبعدوما

ىوكرالهبذلىلىغرويثبكميتةنجنيكمالؤماتألنبم
أمتفأمهدتوأ2روفايفاووالذالطءاالثيخثو

الضيسباعبناجماحاوفال

6لؤابيدلىأفوقذلجينحتىاالفاقجؤتطولقذ

7يعودايمضيئحفماوليلنهاريفنىوالوأفنافي
نعبوطويلالجهاليسفىوالدبهاارادالمصجةالحفرةءواكوراانزلتإتد1

ملىترابهاييالمعوجةحفرةفينزلت1إئوااعاليهاوذراهايدليتاطالعلى

الفحولوالقروموعبرهاداللهاخنياله3أالمدطولاعاليهافيافامتيمدة

رهقيعنايعداللىوصفمفييؤونانهمئوافىتوتفاخمننازأتوتسامت
الحنأقسامهواالمحاعةالنجدة3االبطالازلتاذاذءاالعداعلىوصوإ

وحنىتجاعتيفيهنهميغببالذيالبعدبلاالسلمجزنبعدكلإسوالمعنى
الجزكلعليهجزعتفيلرماتانهاذامتكاحارقعلطهلالمعنى

عليبثعكرفيالكبفشالمه5الاموانركرفيمنهياومالىإبمرنيوهل
والشفقةارروفيوكاالم8والرااالطفيارالدبلكالملهوفدكنتذلك
ثرتلفداهلوالمعنىبدفرسواوأفىضعفتبلين6رلدهااسبابهاوجمد

واليفنيالىمانوافنانىاطعنى7هوققربضعفوقدحتىفاقاالفيالطواف

ملهيخلفهيمطامضىفعن
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11دسسيى

صديدحولبعدهوحولوشمبغدمستهلوشبيم

موأجدوهامرلشينصةتيتا4افقذالرفقودكزتءو
اوغيرهوممراافرارسازيديرفىةاببنياخوءمروقزحزقال

ممهبنيهن

13سللىفهاتثيمسالعرشتطمابهرتجثي

سهلألعلمايمأؤإألتروازيخأفوارسازيذعاىها

نكسربنيإفىيئهألعاءشأوودةأتالرةيمإتتبم

1دهراوبصفهكائهشثةفيبعدهـمهرأاعثيمخلؤا
1مصرأااأتذخائصنجاذهرإذاأاوالزةفىاإت

واطحى3ولتجددلبدهبواذا6حراخأولكأتحىثاواتئي11أ
اخمانعلىولىاسلمااابفقدإنهفييحزإد9شليفقديثفنحاتإفيراة
تاإ3الةاولت4اعلىوبنيواشااجننااةذسالباأمناباتااجعراأاب

بتشىهـاالبدتءفىعدجعانةءالمراصاايضثايايئخيماتاتاحمنيتما
الفرارسيالىاىبمتاألءإاثعةصؤةث2شحرء114ذاوبمخ13

خهاهـدإوواآلاحمرااعربنىبساثاوارادعصنتأترةممرعلىاو
ينالتممغزبئهىالفىسةفرححرتافينرا161هوالهعلىاهأبمبارهايأ
المقامرةالوالمجمرهودةزاوهاةاأ4تشالى7فيذهبرالمالى3اغر
االخيار1بئاوفقديبةالمةصالمصوالمننارقياالجرارااسمنماقدحوا
ةمارااسامراة1ه1انالردايتاذا
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1والئكمراألفوامفيوالعرتهفتالهفوئمإذاالهلومأهف
ضراربنالحرثربنفيزووفال

مشألأةلؤانمؤتصعرضأتافيراموفارقتيؤمفيأترإأ
3الجملجمهائقادثاتغلىغداة4يرثل4عرسيناعتوكا

ثجمالبدهمنينالقالذيفكلبيتناوجضةمميدأت3و

الضبيةابنوقال

اميإلذاسنبافىخراهطبختاءويلاألرضألم

6األصيلنجحإذالثهبماأباوزرعوفيلةقسغا

اهلموالمحنيإروفاوالعرفىوخفتطاشتوهفتالعقلحلمبمحلىمط11
ءلالعداةءواالسابينلألقرروفالمهاهلوالجهمالناساخاجتاذاامؤلا

مؤفىافارفتيرآافياعلموالمعنياصاظايالصرجاشاعرااخيابنرمؤث3
ع3جزعألشدةعنوهوكنايةبقنلقلمغيرانهالموخالصعلىورد

بتوذهنانيءالمقامانكرهتوقتعرسهمفارقةعليضاوكانتننوالمههز

الثندوالعادسيد11العميدءوالجزعالحزنفيفقدبوهمثلالجلبهايقاد
الذممطناوعندشدناكانوالمعنيالصغيروالجللوالجرثومةاالصلالبيىبيضةو

اجنثمابمرإهمبدهطرباظمنعندنايقعماذكلههمفيكليهانرجع
لوهاشيلوعيوالمؤلجلوالحنواضردناضرتوابختاستفهاميةما

سالمالجبلمنبقالطرفيفربنبمعظيمارجامترتاالرضكيفالم
العمثيعةواالصبلمالخوءالمفؤلفبسبنبعطامبهبءابوالصهبا6بالحسن
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1ذيرولنعذافرةإخئثتراولتالئراأصدثر
صلمصصددصصص

م4دومربيةتعارضهاوسرفيابدتارحقينغ
3لنأخلياجوانبهفيتضمرثرةمئئتأركعادالى

والفضوأآلوالنشيطةوخالكهكوالصفايائهاالمزإع01صلك

قيأليمعمطامواليزجقمروبفنوزيد

العشىمالانوقتوابسطاماهونؤلعليهنندبوصرنامالهورثناانناوالمعني

الممدريةعلىمصوباجدكازاالضنافتخمعكانتالذياوقتوص
والذمولالشديدةانغليظةافرةذوالهاالبلسيرمننوعوهوالخببتممثيوضب

ببافرتراهالانكمنكاباجتهادفيوالمهصربعالسيرمنضربوهرالذمالنمن
ظةأفياالنافةبهتسرعزوالةفيبعيدمنايفاتراهوالمعكاالمنحالفي

الدرعوالبدتالناقةنالرحلورايحعلماالحقببةأ3لجرالسرجأيا
والمعنيالعدوضربعنالزرهوالدومنلوالدةيايةالقوةلوالمرافصيرةا

ارعنجيثى3إسهـرايعةسرنافةضتهامعالوفيوسرجدرعهاووراهانما
وتضمرالمنظراكريهواكفهروالرفعةأطرلافيالجبلانف4ايكعيفكاأ

كئيفجبشهبعادالىبهالناقةيخرقوافىاحمنابعدالطيلاالقوتنعلف

معهيجنبرجلفكلجوانبهفياظيولتضمرجبشوهوالمنظرئفعكريهعيي
الغنيمةربعياعالمرالغارهاهلعادةكانتكاراحلنهجنبفييقادفرس

والنشيةالغنيمةخيارمنلنفسهالرئبهىبختارهماوهطصفتةجمعبروالعفابا
المنعودمذاانوالمعقينقسملمففلماويلنضولالطزبقفيالجبشامابهما

الىبنعدىفات5اخباردوناخبارلموكنامابهفينامةامارةلهكالت
له3
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1صقيليهألعميفجحنا7دئوامةءايئالعلىوخر
صبرةبنالمذثلوفال

ماجنآبقلالمنخالداليعزضةالعريرةوفزألبنلكنيا
صصصءصصصصءص

3أوفبعددارمفيابتنيوهادارمبعداكمافياتنيفها
خلمألعرالدايءاإذاهادجندليبعدثشلفيأئتنيوما
ئكبلؤلعاتاليللطارقخالدبعذحمندلفيأدنيو

االربناياسوقال

فيوالمهمحذوفهماواالولاثنينالىيتعدىزةاعليهدخلتواذاواحدمفرل

ينيالالذيوهودمهالناسبافاتخهمبسطامدمضراممروبنزيدبنيان
ايضااياهتضييعهممنانوالمعنىسقطوخرخرةة8األالافيليدم4بد

اهارهعليهقتلمابعدوجههسهرا8يوسدواولمتجرهاورقطسحىلهترء3
رسالتيأياكتىءاداعلىافيايكأأديم3انالياهلمنالجعثروهوا

13جايرةإراابنواترككالدالمطرسالتيلإكأوأايمهايعرضهوفر
وابملاالفرافييآلواتياالارقاأهطيم11المجلل4اطلبابتن
همنبطوناوانواذارتبانهاالبياتالثألةوئنىالقيدوهوبالىبملالمقيد

وجمرالملماتفيايهترجعرئبسلهكاننهاواصدانصصرولااا
قىااالواالصغاذالبطونالهويربرخيرمنالوصاشالىالهوءنقدبعدانه

منهمدارمبنيخروحبعدماالثبنيفباطلءامميأثييعنياخماشابئفابؤل
بطفيابننهطءشيواكطمنهمنهثلبطخروجبعددارمبفطفيابنغيهءشيواي
افتقادخالدبعداظالصيطلبدقييراوالالضيافةيطلببلللطارقجندل
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1ممفماانفاأؤسأبادعؤلثوجفألأتجالصبغطرأصولعأ
متؤاماالشرصلفيركخيرنوعءلذناعأخمناقان

3ءابئإتايؤمروزالوكانروعاليلىبنقزواثنتاج

وآكرهافئءهـىافكانحياةالدهربعدهغثمأطالبأنمممنث
ءايمنالجرفافمرانيبنصةفيوقال

الذهركاثأبارفرنموويمولىءفاقأاليا
أ

بذفافيصافياتبرزيدلمحؤطالتنيمللعيفوما

7خافثاةيدبنفاواحكليهلهنىيااللهببئا

اوسابانادبتهءضواقاقباارأيتحينافىإئوازائدهوانفلرفيةلما1

والمعنىخرابولدالذيهراترأمواقربحان3فيبهبنلمكعادتي4النجأ
الرخماوعندركيثىالفضبحالعدهلدكانناعاخمنفراققربانه
عامروموتفروالقموتئتاجوالمعنىمغطيايمدكا3براظمنولدنهخ
فيالىخدلىينفوطحثتافىممفيافى4لم01ص3جاريرمالدلة

أبقىعليياأثبروامصائبهمفيبالناساالفنداهفوجمدتنظرتثمبعدهمالحياة
والقرمءالباكثرىايوبمىهالبفياتجهدىاخفلىزهواجملالذكرفي

علىالكاهواكثرىاجتهديباعينإكأواناكانوائىالدهروريبالسيد
لهنى7السرعةالذفاف6الدهراحداثمنرابماالناسفايذكانه

خصوعاالىجالءصالعلىبسرعةالعيونتبيمانواجبالبيتينومعنىلهنىاعله
وشهرتهعينهلبعدمناةوزيدعلالملهوفتهاكبد
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ااألثافيلةنصبتماوجدكهفالخوالاألاهونوجذنا
اخههبىفيابوالنياصعترهابووقال

2هاجالضذرئهئمكاغبثوفيوائمنىائما4اوابنازكيرة
3داسىألصلوااألضالععلىءأضاالهشاضاعراداوداودا

رمناانائذتائيذأهخرلىأعاتيحياانركانرجملبنو
ضبةبنسعدبنثعبةبنببنيمسقرهبنيهنخم11وقال

وإسمثايهإئدىالذيأبرهأتيوذإتابنيثالربةأء

1آمئجهثاالنسلفىلمحلقيغلبهالغحأو4أرشئدةكل

احدومياثفيةجمعواالثافيجمدناانمفعولومايبزالىمضصوبهلكاا
المالفهألكبئبطويذجمااالموالاهونوعظمنكانناوجمدوالمعىالقدرنجارا

كابةانوالمعنىبالبالبخطرماالهاج3الرجالهالكالصعبالعظيموانماسهل
اجمرمنخاطربباليخطرعنهمفكالغبناضوبهجميرةبقاوبختىهى
اوالمعنىخالطخامر3الشاصهذالعمهماصبهمكفافكانتتوفيوالدهمانوذلك
الليلفياالضالعكلهممرقاكانالقلبفياشقرارفرضاذاودلهمودىان

لماعلالذين15االعددغكلالعاتيحيالىكاناخماوالدرجلبنياقالمعنىالمظلم
اكونانتحنىذلىوءيتنقعنىوبظهرافبلحىكليا8رسرجلنىاإهامارسهم

إلوهاتيبفولهبخعدقدي6ذدداطسدوالبغضاعلىانمابحملهيهاينسبالذيابا

ارلنيةةاملىشدابمتمقكوفيانهثوالمعنىلىشدافالرسادوالغيقنيضالهيئة3الرشدةوا
اباهاكعنانيقاىففمهانحلدايعثواولىجمبالهكنولداذاضينلجااليام
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1بالترصةذئةءارىأفيموذتيفازخالبالشرفبالخير
متذهثءألخألوتقىاألزضرىاعبرةلعينيفاضتوقدفولا

3الدهرختثعلمانوعتتصئمأصاغيرالمحماهلؤضألها
اعرأوفالت

هصصصبرصصصص

فاخزالهاصهإثصيهثلهبااتريلنعينيكدخاالفافصري

وقؤاصز4اذءإدصوادقأبناتهفثاءقوائما1يماوقد
اقلاوفالط

6بلةواعلىلراصقيىغينلعيناععمعسيبنريصأوارىجديمصتى

اذاانكئوافىالتوهـاقريايماافنال1حرامإمحأللمنكانءسوا
باءشوةحهذاناذاعاارالنرابااالليمودكلتاءفالمردتيفيترء
ماط31لمدبقااخاياجمعءاالخأل3ويوضديخصلمنضنضهصبهعللم

االرضبهمتفءاالحألرىوايالدهبملمةمخهكاءوافولنابيتاوخنىالموت

علىالغتابنوالهعايتأغيرالموتإعابمماكانئياظيابافيوي
والمعنىتنشثياياتمرى14احذماشهيشردالالنهلزمان

يهالمفاخرانطتابردلىلكقدراذاليصدالجثءالبكاعنشالح

وهنعلالالبةمنلمرنيناتهإنالناسكلعلموالمعنىعاجزاتإقواصره
وارى6فاتهاتحصبلوامتالحالمصبهظملهقصورفيكنهنذللفيمحآت

اريبفراقبرادعروالمعنىىاميبوالعراقفبلةبينلما13العينةسنر
غيعاثممافيبوالعراقنجلةئيالذيالموضعمنلمجقىانمععىمنا
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ص7ةهءرا

اهسايلهمنهاألزضشلتغحدبعاعهبازضالتىاذاهلث

آئبادلةمميداثهمنبتضببهداواساااشىغفمامن

3املةالمعضلإلهممميئاذاكرجمهةلدغأؤحفانييؤم
يخازنةفزنعخدثةبأضرءابهأصلفياييتهاتذراءوؤي

أخضعكاهئةمحؤدينيوحتىلقيدهحتىالالكفعليهقبضت
6أئفةوئذكزإلمؤقىطقأةويعلئملمجتحىكانفتى
مشلبمحوالمسايلوآخمدمتقلهبعاعهودائمايملث1الرعدوابلهيسبى
اشأاذاأاحتىدائهأيعونطراذاانشهوالاب55يجريالذيوحمى

اخاساومنةءبىزامن2االوديةجميعجهـا4ءماجارى3االرضعثقله
بعدلسإئواتىاافىءبعادبهيرضواعنهضاصندالبونجادلهش8الصفة

وكحهبهالمددناوجملىللوياسةواالرئاعةفيصدلمجدمناالسفي

نينبماكنافتىأناساهننارهفدتيروتأديمةفيالبيتوهداهايوجدلم
واصعلمحهـجمزبوسبذادليوملمقت3بنجادلهادتعهـواحدأمنهم

سباطعلىالمحافظةميليبهادلهنيالذيواينالمعنيةلمحافظااظوألحالممق

لشدائدسوالساكطحاملالمضيقلباطلمجزاذاالحربإيرماواكالماخافظة

والمعقأفيا8الذياالسدمرضعافابوايداضاالدغوهوالدرءمنتدرا
بأسهفيلهعندفظيرهنهفلبابانرىغابهاالسدلىلشىشسدبىدخذىرجلورب

فيالذكطواالخفعبينىعمركاهلهربجوابعديهفبفت5إزلهادتهوش
وربوالمتفىقلايبالقتيلافاتلاوافاداطالعلىوبومويهانخفاضعقه

فتىانهلمالمعى6نيذعناوبازقتلهنأخذمنمالقودنأمرجقكنامانقدصفظرجل
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الضيوقال

1بعيداخنولقائصبومنحيبخاللموايهعىتبغذالأبثأ

3ملضبرداقعرهاالجراتفعزفرارهرهينتصبئإنييءا1
3وديهاءونوفمنعتةءورابهوزتمكمزوفلرئط

ثديذأخوالمحفاظاليكادابئذائدوأنكوخميهأنفا

حميدأتوأفغدااعطيتهوسالكثتقذفىعانولرلث

آعزيديستزدك11ولديكتاةأهفطوأنصعليكئثني
شغباابنهيرثيالثبابوعكرضةوقال

منهعلماخائبااليردهالمحناجابهيوقفاذاانهحتىالجاضيركان
ونواحياتهالىاءيالتتإدعاعدالتب1ايخلدجودوذكركرتانه

خلودالبانهجمازمكنيحياتكالىختاجفافىبعدتالابىباتوافىالموت

زضماقإراقرارةا13ابعدمنغايةفينهوالموتيصهمنانعماواكأاغى

لالمفصعلىةتوانفانصبضهدافعتهءوراإكررت3زاكاوعزلاي

ابىياآللىااالبياتومعىزائدةااها6االسبراالنى5المداخدوالذاله
بكتجارابهروبفلربلحدداخلهالجوانبزاكقبرفيساكنااصبحتان

ذلكعلىوزيادةبكوحمهنفةالوذالابيهبحضوربزكونهمعفاجز
ظيرخاامنصمةالمداعنالحفاظاخوجزحعنوتدافعتذودكنتانك

وعندكلمحمداهلوانتعليكءاثناباناطقمالكداحافرجعاعطيتهوسائل
جودكمنزبادةطلبانلهعزيد
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1مفزعزهاجبهئزاداعزاعمرهاللهأنلوشغبكانقذ

والكبرألمالئكلالخاالبحستهنبهبرفوسثشغأوقدفارفت

3حبرازكاامنببقفلنمدكا4عسدهمرتداعتلافيايت
ابنهيرثيخراوزال

اانقبرأعرفينرالثإراعفماعشسةالدافنيكدزلمحه

5زرازاردارهمفيزارومنثنملجنراورالقؤمخاور
وبيوفال

آجعفؤالدهرادثفيلقذرزثتصادقعكبرأنعئمنلعمري

2فيغفزأذتبكلوأبميخعلىسألتةصثيأهاكللىأضا

عزهايدعزعلىلمضرمزنوعزهفيىاليطوشغبابزعمراللهانوالمعنى1

اشبفارثثلمهوااولددفدانوالثكلانمإاظواظلنانانحيتفوست2

الدك3السنوكبراولدفقدمننرافهمنحصلمافابشععىهنتعند

جمونهااحمنيقللمتدكدكتالجبالانومونهوقتتميىشوالمهالدق
ماالالربئومنلهورقاالشرالمندواالميلاطعلىمنصوباداهي

مافزاماقبركنيأئثىبايدفنوفكالذينمنانجبانىثوالمهسبصاتةث

الهمداظامدون5للثانبعىهدوالهثيالاعردوانتطدكفيلكوضعهم

زاردارهمفيزارهمومنبعضابعضهمبزورالامواتقومضاورابضاوانتقوالمه

رزئتمفعولاخا7فبحلةامموجعفراصيبترزئت6مجونالامباحا
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1ويظفزالقاهافييعلوكانفقذأصابهمحابمننرليكفاأل
يةالدربنبزيدهااظترثيريةاابنتزينبوقالت

صاوريبطؤالعتقئقاألتلأرى
3غوائفةيدينغالتوقدالم

صىلرد7

3واباطةلباةرهلوالالهضضالالسيففدقدفتى

ثراطةستقلتحتيالمحنيفىغررااألضنيافنكاننزلذااء
حمالمةطويالهدياوابيضهفاضةدريسوورثناهمضى

فبيلتياصنبثفلقدعادقااخيبهالكاخبرنيالذيكانلئنافمماليكيئومعنى

مالالنجماصلهالنوهاالمجرهعنيمفحولءادإيعلىاخاكاناذبفقد
سققبرهكاقفانوالمعىاصببيةافتهعاازاالمطرهناوالمرادبهإروباالى

االثال3اعدائهعلىمضصورااقرانهلىفائقاكانالنهذإإثفيبدعفلالبالمطر
ومقيمااهصيئالبطنصفةوضاوريلكلىاوغالهعامروادببألدبقوعقبقثحر

عقيماالمجاورليالعقيقبطنمنئنااالثلارىانىوالمعنىالرىانمفرل

3الدهسادثيزيدصاهلكتوقداحنيفقدعلىجزعايتغيرأحالهعلى
انوالمعنىالعروقواالباجلالمسترخيوالرهلالدقةولةالضومنمئضائل

روقوااللباتسمترخىوالالجسعمناحلغيرأقامةامشقيمفئغالتالغوائل
لىاظاقهصينانهوالمعقالمجةالقدروالمرجلالخاقدالىالعذور4

يعودثملممالمطاهموتهأالمراجلتنصبحتىبساتاالضيافقىولعنداهله
اواسعةورشوالمفافةثانمفعولوهوالباليالدرعيسالدر5االولظقهالى

ميراةيمننلماتهدلهنعرنيمامالهانفقانهوالمعنىسيناخلوايعنيوايض
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1ءئمةناالمحيحرهأقصىويفغبمفهانمشنركنيزويموقذكان
مجانفةالرأسأشعثوإمأتولىهتبسمااليتةإذاكريم

3فاعئةفهوبهظنواألخصناعامددفهوبلتةأئواانقؤمذا
ثوصاملةشيماايئءاعلىعليهاونازيزعدانازريهترى
عنهاهشاغاةتعدلنمبصيرابهاجمارهطماخيرهانيجرأن

حيهماابخهيرثيالمرفيمميمابووقال

السيففيالمعر1القامةفىويلبءئاابطويلوسيفاأيةباواسعةدرعااال

نييةالنعظيمالباسشديدكانانهفطوافىطاهالهيالنائلالناحيةلجعرةط
مغبرواشعثهوكريمايكريم3هءعطاالحىناجةافصىيلغواالعدا
مماكتاراضعآأقيتهاذاانكشوافىمنهجرةايالصوفمنجفلةواخذتالشعر

االسانجرثبىوولىعنثاعرضيهوانوافعالهاكرامخلعةفهالفيت
فيكلبوالىافزواهمهوانمااموالطهاللباصفينفهامريهمهالرالععركف

ط1فصدااكالرطوائفانوالمعنيقصدوااموا3رةثاأرااصالح

عليهميثقلمالوتحهماجمهـااالحسانفيبهظنونهممنيمونماباكلاسنقاالم
والهعثيمايابعاماملوااقديمادملوالهاخاحرارالجاز4بدهمهميرماوتد

جمازريهترىولذاوالجدبالثتافيالناسبطيمانهنىواومالميابىا
وميشرههونديمهطباطابعىبينوندارأوااباهاالستعالههمخوفهدانير

عبرجضدوفعاملضميرمنحالابميروبطنينولدتماوق11مناثى5

رمافيهاخيختاروهوناقةيجرانينالجازرانوالمعنيتصرتلمتعدولممرثيالالى
عنهاشاغلىمرفهوالصرابهابهخكونهلجارالعظممن
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اازتدايخازالالنعنثنماذاعلنيامةحكيمدرحني8اشثوء
3عألنياءردامننفسيفياويحفازتديتهنعشأفبليدم

الاللىاهنقذوقال

3الدهربينافرقذاكوماااءبيتالحمالدهر
ثوترأينالةليضوالدهزتصزفهجيقعلوكذاك

األعزلقادمنوسلؤثصنث2ابمنالضنينكنث
الصنرولهافئعحذيلقاكأنانئصإيئفيحظكولخيز

ضراربنةتصةاخاهاترثيضرارالضبيةابنةميةوفاك

الذييركأرصئىثممرضاذاالمكعلهيحهلكانلبالمحهشبيهالنش1

مرضععلىإمشاحملوهومناالرداهأبسأهواالرتدنعشاالميىيهيحمل

بنالبيومعنىضدويلالرحمةفيتتمطةوج3المنالكبوهوالردالبى

يمعلىنعمثىومجملمرتىبعدتجضتيعلىيؤمانيمابنىنارص
يارخانعشيليحانعنكرضنعثهلحملتالموثفيفيفتقد

لقولهمفرلكذاكموضعءافامءال31حزعهاشدةهنفضي
فىوهواخفريقواااللفخعالتبهعالدهرانينالببومعنىلفعل

اضنبنا5يوتروالزغيرءووبرتجعيهببخالماتمعلفعالتصاريفه
حتىعنهسلوتبينناداانقادماالبهاعبتبمنالبجلكنتوالمعىجلالب

عنداصبراينلقاكانبهتمابفيماحظكيخرانإفيا61نجيمعلمكائا
ىالولاالصدمة
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11قببصاوالديالمجالعمينزذاههبءشيثوالتجغدن
آحميصاابخيثالرادبطنآفففةأبنالئحهاااخيطوي

بنيهيرثيالعبصيعكرشةوفال

3القطرسبلقنسرينبحاضرركتهاورائيأجداثااكسقى

فإلرفىينجرالبساءالدهووغالمولالويزيدونالاصت
ظهرعلىنبخانممفيوغدواكبؤحواترالرواحولويعمنتطيعون

قبوزهئمتوضوارتنقذاخري
زاباآليلالقبنضشدادأكفا

كلبانعطفوقبيصاالسابئعنهىإلىواالغبمنالتبعدن1
بصوثكرهوالعثاالهلزينيالىدوااتمنيصتءإقيوادي1اكزبن
مدفهوالجدبزهناقبلبابهالبخلفتحاذاىوالمهعرعيطوي3مث
بلدوغسرينأقبراالجدثأ3تهبةينلهلمشيئابطنهدحنلوالالجوععلى

رحمإنيوالسقىثانهفعولوصالسابلالمطروالسبلبهموضعوحاضربالثام
دااحالرفىرونقاصاوزادهاتبنبحاضرفنسرورائيخهاتريمقبوراالله

منواهدكهميخرصدمنعنيفواءومرفةفيوالىاهاممهموغالهميالعشي
صباحفيلغدواعالراهكنهمولرفيالمه5زخدودبمقدارفدرتاسبابالدهر
الىماخإالسل6االمواتبطنهاخفيبصبرواولماالرضظهرلطاثافيايوم

القبضشديدةتجعاناكفوكتقبورهماخفتلقدممريبعزةاقموالمعى

الرماخكل
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اذكرعلىنمءنفلق7افماوشررأيئهخنركايخهغكزئذ
صدابنينرجلوقال

2زاقابكاتبجماوزتفماالفراريؤمكمنأبغذت

3الهذزأصابكامفضاكحذرالردىمنئنجيلؤكان

كدزأودهصقوفييلثلنمشقةأخبهمتاللةبرحك
األثرويدزممأفيهاخالئماكأويؤالرماتيذهبفهعذأ

ةيىافاقيعامأوفا

6انقودالضئرومنسغدابئبغدتجماحأجمداإذاللضومهن

اذكرهموالمعنيباالسانيمونماباكيمعروبافييمونمابالفعمالذكر1
الشرنالمنهمءاعداوالىايخرمنهماهاويالىيذونهكانوالماوتلبلسافي

فررثوالمعنياجلكمنيعمكومنفررتابعدت3جاتياذكريطولازال
اجلكبهيننصالذيالموضعنتجاوزلمودطنكبعدافراراامدكخروااجلكمن
اضذتماطمغكوتحمنتجغظالموتمنبخاصوكانوالمعنيوجوابينجاك3

الدعاهغيربعدهذاازيدالوالمعنيللثيبنمنالدبدالحذرمننفمكبه

المعق5المثربفياصاياودوفنافيبهاثقاخاليفلتدكنتبالرحمةلك
ينمهبوالاهليننيوئقدمهمنكانقضاانقفافانبرتهالدهراموركير

اقودجمعوالقوداليطنالهضيمالمحمفاظفيعيوالضلالعباحاجا6االثر
ضداظعوآطنيفعلمنتوجعااقولوالمبئاظيلمنالعدئيلالطووهو

رىلللناؤبنخفهاافيكنواالبلالحلومنلينهمالمحاصمةأصنداد
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1مشهودمىااانواصيضعمنفيبهالغائبينفذكفيتوممثهد
ممزؤيخروقلالهفاظعنتمفتبسغيربلساتفزتجة

خوركاأزرىءامرىقاةإذا

3افودضلبةتجإةسغداثهز
الجعدي4انابهوفال

ثشبئإلواللياانيرممنهلكفماخارتاززثأنيتعفهيألنم
ائمصافياوالهليلفي2ااوكانبرخوحثقذزفيهاقبلهو

ايسان3االشرافبالنواعيالمرادوواوربالىاو1سعدأبنبعدطيةوا

كايخافيهحضرركمشهدكانوربإبنهناوهعنيالمدعرردوالمزهنااممألم

حلولكنقءشهمجماعةبينحاالكونكمعفاالفرمنحضوريخيرعن
عولثابتوبقلبينيمألمخهنيكشفتالجسدنسالرابمثلنبم
لماذاإفيواأضفاوالحررصنةازرى3سفهاوالنفمىاركرهوااالنفة
ضفبقاتهيزريالآبتمححاباهلهسعدفابنعمطاحدإبافييبئ

والمعنيبهنجعتورزئثهابضهوخاربروبخهطاباظ4غيربقناةيزريكا
وجعاالخروايخرشهشيواللىلكفليمىضاربصتمنبهنجعناماليألم
كاصدرهفيعوتاردداذاالرجلوحرحقوالممنواعاايخهامموحوح5
اولتليمالمصيبةهذهانقواالمححةهنوهوفريبءالحاجمرسيثبه

ابنكنوقلىوحالحاخىبفقدنجعتلمجاربمصيبنيقبلمذبىنزيىمعيبة
والىفاهباودلطلصلمىوااى
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ااباانمالئبتيجوادنماأبهغيزخيراتهكحذنتى
ماألعادباءمئوهايفيةناعلىصديقةمرإيهنمفتئ

لهعمأبنيرثيهاللبنيمنرجلوفال

ماعزالهنفةباالذيأبعد

31لمجلىانجثالقرىبمرانحيير

تهقيلافيتللغادوقدكانمعرميأفيأرينالقذكان
عليلشفيأؤالدايزبيفهالكالالنرامخصخاتأي

ليااهالحطبهدوفال

اظيركلاهتكلفتىاذكروالمعقواالخصاصالمدحعلىموبءفنى1ا
كراالمعقبم2بذلهكثرةالمالمنثيئاالماققاذادهصمنكانانهاال

واالصدفااالحبابلسروراظيرفورداشرواجمراظلتيجامعاظفئىكان

الجلمنثاستقبامااصلهضعالنحف3االعراهةالساومصدرالشر

المانرايرجىراالنوجهكليمرلانهخطوافىبمقربعمو13انومر
يطبمنعدطربقاسدرنهانءلعنيبالنعفالمديونإلىتجرانالضيا

عندولالنزوهريىالعرنموالمعرسيألالذاهبالسارىالفيافة

15المفقودهذاكاقأقدمافعإخيوالمحدحوايالقيلولةوضعلوالمفالمبح
للغادينوموئالنمخيرخدهءيجدوننوافاخراليلاليازلينلذاهبين

اوالداذكرشوالمهالمدحصكلىنصببنى5يخرمقيلعندهبافهارفيعدون
مصكراماتاثىالزواجاوالدائيبرمالكالمنانصعفيفاتامهاث
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13الئليدثوالمحسانباغفأؤدىإمحرياكسرانثهلكأال
ميدالهروالهنالخيلحواجؤفاشتراحىانمكهرهلكأال

اخابرثيافقعىااهبانابنوقال

3الفوافدءافعهمابالنؤحولعلنخيربهاتشوءهمايميئءكل
ىؤبناءالمحيئفيتفقاهانانيفتى

انمشاهدالرجالضئمأؤالميبموى
يكقلماألحاديثالقؤمأزعإذا

نقادثعلوالرباعبا

الكرمابلواهلثواودىرجل13اكسرازوجخيرهوالذيأفقيدا
اكسرفانهعلىتاسفكممنعيالوالمعىاقديمأوالنليدالثرفشواطازا
المننردوالحريدالقدمرقةالحفا3القديموالشرفالجودبموتهفاتماتقد
الحصاوسكوتفيير11هناظيلحرافياضراحةعنهاكعمزغأفقدانانكأوالمه

جمعقدافيتحركهمبهكانافيىهواذالغاراتنوالمطعنالمننردالحى
الناقداتالنساتشقبانحنيقماطاانوالمعىزوجهاماتالتيوفاقدة

افيداهذاانالمعنيعليهوجزعااتحسربالوحاعوانهنووفعنوبهنجو

الملوكءمجافيالرجالوفعدحصولاوعندصيرنبمفياوانينثمهان
هذاانوالمعنىالتناولالمنازع5ايهامسيةحالكلفيوالرياسةالفنؤتلق

والمفمحصربمنلماالحادبثاطراتمعهموتاولالفمجالىاذاالنتى
مجالمهمنكلمنكمبرا
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اعابئالرأدعلىوجمادحميصابطنةئصبحالعمئيفضادطويل
ميناافيبرثيدياالممارابنوفال

مياهعايثيخنذ6ائورفئيمقيماسابورممرظللث

3األيخنوافطعانمؤثدعاكحتىواشتيقظنثعنذوأموا
ابنهيرثيامبسياوهبابيبنطريفوفال

غجمبل2والغزاناهانيأسفنينجليواءهذأبغفىثالأراج
15ذدصالمقاموزؤرابرترابدونهدالزذنفبمالذينف

آعولتجفكلألفواماألزضوفيوحمارجزبرفاتالخدنحاه
رهيؤثرغانهجودهمنإعالقامةيلطوكانانهكوالمهجودابطاجادبه1
النهارفيكثالمالظلولاصل3نوالهيطلبهنصوويحمدبافادنضهنهلى

نسبالعجمبألدمنسابوربلدوخسرلالوفاتكهايحعليهيتوحممنه
تنضاالينهنوهعنى3اسهروارقهالفرسمننهلمماومابورخععرالى

عنكالقعموناميامحينانينكمنيزجمنيلماالسهركلمواظسابرربخسرافامتي

رابطمرخمرابم4يئاالذلكوانقطعالموتدعاكانالىسهريواتهر
كنىايذوفبفعلمنموبوبعضالعليهزيدثموهرزجرمهاصلهوعهال

منعنكذمبمابعضاليكوبىدىاصالزغهذابعضكىيارابعةوالمعنى
صبرهوالهذابعديحملالذكطانماسايىعنكيععدفانهالحزننيواجملىالسد

والمعنى8استماعلىالاالرضفييمونهوةرودحولاثياالمقامزوراه5
نحاه6اطنرةنراسوقبرمصجلينهواالقاهبينحالابنقدانةالجزعينفعكال

تخعمهولنوحارثزبرقانالتبرفيوضعهالذيانوالمكالهالكوالعولصرفه
أل2
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ايألوهعاتخثيصإمغماءقبلتاثمتوارؤهفتىفيوا
43وتجئواأزبيتصعدننامضاااألزضبوظفت

3إلإوهواكعيذبعهأطزنةصيهانالطزفاببوشد

ثبديلبالشمبابشيبئحينهكافىاكعبىكانالنن

43ودبربوخهكةجملديهمنوإنصايئقاههنييتبققذ
6قزولوسؤفخرىالؤا9إليحالفاستضرفطابئحالةوما

العتيوفال

7شطريفيشطرإعادفلهالقضىمشاطرايدهريوقاكني
بعيدمنبرخالترابعباطش11يموتونفديماأناسفانولدكبمرتيارانة

واروانفبدعظيمفنىدفنالذيانوالمعنىقريبمنمرسالعبهاليلوا
كلكانمناقبرومنهمامنبعدلىمنكانلهنهمالقرابهصطيصرااقبرافي

دعنعيينيضيقةاالرضوسعةوصارتوااالطرافاالركان3شإره
االضطراسوضدهعلىكرةيدلوهذااهروتدتصعدبيااطرافغنمافمواراته

المثبنظرفنكانابنيبعدتبدلتالاالصانئوالمهنظرشد3صةالد

ماثاينهمخلي4مرتهبعدوالشدهءبالجفااليينظررعحيانهفيباللين

الشباببهحةجفافهناالمتنيروالذبولوانهكةنفسهبهاويعنيالرخالفنا5
الثبابمنبدلهوالذيشيبىزمنفيماتاللهعبدكانلعقالينيطومعنى

وذهبجسهطضعفشابوانوهالرعالصالبةنينفىمنىبقيتفلقد
رننالىخرهاهشيكلبلطعلىاطزنهذايدومالالمعنى6شبابطلونق

ادممالدهرانوالمعبئالمباصفةوالمشاطرةالقسمةفيشاكهفاكه7والو
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انجويغايةاليصبقتذاذكئتاوايتنيتلذنيلمي8افإ
3فىبحرفيذصرصيىفاضتكضيثأكلمائفأأكتبهضأوغ

3ظفرفيوالنابيالضشونصصفاانداا3فىوطفربااوفدئ
اباهاترفيةرااوقالت

ههيصولااسلىكمارابخ4اعاياوجمذكبالدايدعاماإذا
فيحيبكهئدىانكانوتمعهحلليسيرمنح

منكبرجملوقاال

آخندبغدأقىممبصووجمدافيهتقبلشردهراالئهلمجا

انجلحظهاشوفيذللثفالعلىفتاحمهالضمفمنهملىواننيهفيلهاركمانه

إنلدفيءبااناتمنىكأالمه1عاتوساهمهيهاقرلهنالذييهنصمنباخذ

اكلايابننالتيالغايةهواذايهنتسابقماكناجمنالمهتالىسبقكوانني
ليتتراهاتهءإدبهاكنىفاآلنكاحياتفيبهفيايمافاكنتالمعنى3احد

ابنيخوبأشكةذاتحياتهفيالمعنىبهتوحزناعليهجزعافابمىعورته
ولدهافقدتاقياافةاكأخولا4ميمغذيلالمرتدهفةبعدفاالناالعدا

بذكؤاوسإلباسعمواحدنادىاننيكاماوالمعنىاالبلبخادعصأالذياالممطبوالم
الىاعيءنداوقتولدهافقدتالتيالناةيعزيكايعنرينيفزعاصيةلىاجد

لكنعلي3باترثخصهنحالمعنى5سبببأدفىترتاععيرهافقدالن
فيوالمهببمعنىدعاهاللهلحا6احدإبهيقاسالاذعنهمبمعزلوالديكن

مدبصيفطودفيوحذاطدخيرشؤيسبقفانغيرمبتدهراثهالحا
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تجلئدفيعنغبرأميخففماجزذونغائهراأنىخوانياءبقحة
هايدوواشباتيديودلكنززئتهايدفيصدىااافدو

قدالمثهاوجذفىمناالنتدفاكهاإفئفىآكأاللتفا
اعرابيونال

الئقاضياإلبناخهمقفلمئقاضىخيرهقبننةدهراشالمةلحا
خاالالسرفيقساهائمرتاابئقسهلااعلىيطويالالنشى

ليراليراالبيردوقالي
الظهروالقطحالهرفرطاألزضنبيبزيداتغولتالتايعىولما

غدرالدهرباتيانوالمرادخيارهممنايفهمهبقيةفادنيقال1بمعبهنجعما
نراوجعلتعدهممففقدتخياروفورمناخوأفيفيكانوالمعنىبهم

وعرتجلدابعيدادالفزممملوبالجرعفاصراعنفبقيتفيههمالدهرفغدرنيببقيتهم

صحيةفييثرحهصانقدمالبيتينماااافلوفولهأ3احهرازبادهانتقاصهفدر
اتفيخيرهمنافدمشؤفانالدهرالىتهااالالمعنى7633

مجزلمديناالرواحنففيخلىالانمملىاياسحادودواقي
منا10011علىنعباعاي4اجلهحلولنبليعزئيمناصاذالمعاملةفيمير

يموننةلهفرضتوفتىكراذشوافىهنااتشاورواالئمارائهرتنيبرا

بعدتثاورهمادا8كانالقبضعلىلهيالدواالخرىالبسطعأللهدياهماا
دارتفىتلونثايتفولت101والمغالقبضعلىيالبذلالبطلتفصاقرادهفي
مبفيداربريددإاالمخبراخبرفيولماوالمعنىلهمنعولوفرطعينىفي
أالحزنمنثىماثدةوذلكتوايوضعنتالولىكشلونوتلونترضأ
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االخمربهاهحه3يرارتإوسكرأحتىكأتيالقسعساكألتغنثىل

مالفقرئنةيضغلممالقلوإنانغنىنيضرهواستغنىإنىف
3الغئئرايخسنرألأذرذحتيانسوفىاأقااألمورجيهاتوساى

ثزشتنحرالمأوألضيافذانزلزمايقضيالرسليعذالفى
الغنهرهرهايئالاذاطولبزيداالقيالسثأنالمهأحفأعباد

4الاهابرثيشأإةادوة

6روالصشجفداهذاماالويئلك21اوأءالخألفيلنفسيأجمول

2انقبزإوصااوندأقإدفيأيمالماخشتاسصأنتعبيإهثأ
9عرشاذإدهلمننيمانؤجفإئةريقأرىكالمؤتتوفي

محرانننىكاهعرتدصالثداعدتئإفيواةالثدعسكردوجمعحاكراله1
ازداداذانتىاذكروالمعنيهتواذاءخاالىلمتخرق3جمأصهاظردارت
الفتىهذاانفيالمه13تحصعايورتهلممالهقلوانءالعفييمتوازدادغا

4إامرايمراغاحتىاماهنهفهامعلهافىاراالمياليمصالمبفيجد

فراهمامذاقاصاالبندالبهاالضيانزلاذافتىاذكرإئوااالجمنالىص
اضهابيتعلواقياءظبا11أمفرواذنجهحركاظياالهاله15لهمافىرتخرحتىبه

هرالىلطيأيىبرالقالافيوهرحقاارولهالذيالبعىاللهياعبادفيوافىحمرة
اظلويالنفىاناجىانيخإناليومحنىعلالمظاالوصال7اظلوالمالهـا6

طراواالترةمنهتظهرالديهذاماهلكتلهافافرلواكجرآاللمسيلكل

البدوالممنيكنتالجنا8خالراقا5اعغاضممابعداخطلقاهانتططالم



كهـ623

1الخزقمىوإنبؤماهفئاعلىأغديسؤفتياوجمذيوهو

3إالجرنمبهوتشتىالدايذاثوحقزاروافيالعتعفلىفىكان
الفقرياوئبغداسخىهوهاذاصديقهاننىائذنيهفتىكاق

ابنجهاثيترالخعميةبهروقاك
3إهئهاوابأدلئتنأءجزعلوعلهساجزعتائيزمموالقذ
1صافدعانبوةيومآفاظاخاأضاالمنالمحرثأخوافيطا

كالمماعليةاشطاعايمررجاناةلبأحنععنانجدايلبسانمما

بالموتننايفرقوفدحمالييثودذيمالموتنئايدةلىلهمفمارتناعد
فيذاهبافيوفاقيوجديحففكأوافىخمفهرناألاطثريعادهيمون
اخرىبعدهص2الدعافيصورجثوب2لواليالىنفسوادازه
اكراك نيالمجفامحىاطربداياودعاصنغيىبهاتاصتةادىدوب

يدنيه13ضيافال9يحرهااالليبهوتشقىيرالضحقيؤديحقاالعد

نيانهفيهءاصدفاليثركوناالننىفيالتفرديعدنعاقيوافىبهيقر

عنهمبعدلفايديهمفيلماعرضااهزيهلماايصامامنحالطبعدالغقرحال

يعدهااكرةمنفرتبابيهمااعلهبأباهاولماتابمعنيندبةواحرف14لعفنه
ولديعلىجزعتبافيواةفيمااصدفيهاوالمعنيالفاايىلقلتالفحةالىياه

يهاوالمفافالمضافبينللص5جوعايمدباباهماوفرليوهلالجزعحق

فاذالهغوثاللمنغرثاكاناانهسافيلمهوااليفكهونبرةرباطدبلهيقم
اهقدمخبركجحان16عنهخههايدتاجمهماأثاسنةظالأفىضعفااف

اقتدامدةبهبخنالنصالهماتمتعاصنبالمجديتمتعانانهماكاناوالمضحال



72أل

كدااءثموقدا8امئاهابانث
ىدلرابهااألرضالمخوفنزالاذإ

إليهماانجسغحمباسشفنيااذا
الردىيجثماخشيةإافتقراإذا

زؤجتاهغاعنستأنفيءلقذسا

13

صناهماففذلمجسنىوكان

ممنمفالهئماجمأشهماخففن

3غشاهئمااضذيقنتييناا
مؤلياهحاصاءأززاضمقولم
دنرساهمابعذالوحىريتنواء

وشاهمااوفداقولهوخبرهمبتداشهابانأيفاخرغيريخالهانمنصفاعاب

والمدلجونالفوناوالىساطعةناراثهاسشعلةياخبرهاهقدهعناخرموناصم
نكشهابوالجمالاشهرةافبكاناانهماإقيوالاالاولالسارىوهومدبمبهح
هنجمهابانسونااليلفيسارينللنورانارفراهـوكاتاكداثمفليالاوقدا

الفيافىخلاظرباذااقليارعوالجاصقإمحنيخفض3بقالطروحثة
ينألم3هايروعيهمايمفخوفبمكاننرولهافدرلهااذاوالمعنى

علجهمائامافازداداإيهمااالحيجماعةحبباخقاناالاذااضهماإفيوايبدلم

4وصدافةبودانيهساينتسبومنباهاخراانتفاعمناغاهيبعدولهموتفقدا

عيشهماضاقااتانهماوالمعنىالعمابنهنابهالمرادوالمولىاالرضفيتلبدض
اشلذةااابنيخثىولمالهالكمنخوفاالخزوماتاركينبيويلؤالم

ادراكهابداهليايتفييمثهاطالةالمراعنتاؤهايىباحتيابهما
فيوجعاوجمدباكسرالنرسووجياالبكاردادهـمنرجتتحق
اليهمانزفااننجرمنهماابببتأنبهماهىومكاحزتنافيإقوأافؤ
االضارنكرةيوجعحافرهماكانانبعدهنههاياخافرسبهطظهرعارن
التروني



اك823

كاههايملنااألوأتييخارمنهئايستلأنعرشانيلبثوان
خراالة

3األشنهادءالهساهذكصفعاالىاالنىص وجمعيومرىعاء

13األزوادخرافعبتصذاواءوجازبرثالرزمالفىننم

لهيادتعنيفالبئلتاخةاقاتفىائيروحىنماركالباإوإذ
وصادينتاهغتأركابافزهانضاوهااثرثهاالركابوا

6داألكضاعلىإئمأناوضعواكايئضوالمراؤهما
والمعنىفاصاسوالةأالسطرانةوممباشةجمعواصيواالسقفهإيتاعرشق1
نهمافسقفطوسةاممدتهخيارمنهصلاحتىليماعرسقيمثلمفقدالمااانه

يومالىصاعاييةمؤامدركخميصيلىاللهرحمةكأافى3لهمدةكاناكاال

نعموالمعنيوذهـخقااصياوتمبصبضذوفنهأممدوح3والحمثعرابا
عاجاكهماالزادنفادحعنفىححبموجارهريقهعايهصيخااذثمدركالفتى
راحتالىكاباذاهوالفتىونعموالمعنيولالمفاالجراعناالعراضواطيادمال

لالعرإضتملنلمألجرباالميروصلتبأنالمميلوافىغدواوسارتبالثح
زهاهولالمهفالبعيروهونضوبهعواالنخاهحضحث5النزولالجلعنه

فيمخفهواازيلهئآيهالسيرفيالجدلطبالرالناسلحهوالمعنياستية

لمجموالمماالحىأهلىرالمايخاا6مدركالدقراوحادمشيانسميراصمرعة

جازانماتنبيه15القطعخوفعلبهاايديهمفوضعواجزعابهادهماوجعىمدر
بلوضربنكضربتنيبقالالأنهخراوهملمافولهفيالمفعوونهمافاعلناكون
يخهاذلكعرزئييةواالثكافعالالننفسكوضربئنشيضربتيقال



923

ايجرارعيلعارضهااةصفىنجدةبليطارتأنهاف
اظطاببنممريرفىاشحماخاوقال

2الممزاألديمذاكفياللهيديروياكتاخبزائياللةجزى
3إشبقسباألقدثممالذركنعامةنجافيأويىبهعتإخفن

ثقئفلمكالأكمافيبواصئجبعدهاشكادرتأموراثمقضيت
أسؤقالعضاكآشاألرضنلةاطلمتبالمديةقتلأبعد

6ثاتائملىفوقنثانجرثايلئيالبكرالمحصانأتظل

واظبرالمبتداهعلىدخواالفيالاالتسائرلمخالفتهاوذلكثي8ورابتيفتقول
ارحالىوصايتلفقدحينافىقيوالمهعةالجيالتوالرءنبىءاصفراا

واالديملبيانمن3لدمءجمهونكهفتاالجرادتعصافإتكحال
المشقىجلدهفياللهفدرةباكصوخيربكلاالمطرالله8كافاوانمعقالجلد

بكاقاننهيمفالذيانإقيا13شعبةبنإنرةافتىلرالهابىبطعنة
احدهافىالدواإبرائجواتركتضكادرتبوفاابرجمهونامنفدمتفيا

امورأايامكفيقفيتانكفيوالمهقتشةلمايتققولمالفلفواالكامبائحة
5افناخضيةفىاسترهايتفراالكافيرالمدواإدهاجقىثم
زهراذخركانةامبماباالتجارايليقوالمعنيشوكولهتجريعظمجملىإهظا

ذاتامفيفةاالحصان6االرضاصلىاظىبالمدينةاميرقنلبعدونثاطا

خبرانجاوالمه81اوكانراخلبراوالنثاحملمااولحملمتالتيواجموجالى
الداثراظبرهذامنجمينهاالجنينذاثاقتحتىنأسادهثىمرته



ك033ز

اهطرقالغيقأررقممبنتىبمفبوفاتةتكموأنأخشىوهاكنث
الخنااخوبدالشربنالحرثبنممروبنصنروقال

آلياائمالخناءهذادومالىهامفوارمىتهنجواالوفالوا

أياأ3صئماالخناءابمدالضأدطقيةىقذأصابوأ3نيالمجوإةأبى
ثثاوالعنىاالسىرلمحأكخيئةلهتاهدىءوءاهااذا رء

ضارياأحذبالثولخفطصلاابئبرهصرناادصالفتىلنم

رومياكونهعلىتدلالعينزرفةورىاالرجلبهوالمرادالنمرقيالسب1

وهراالمرمذأمنبوتجحيرفيافىوالمعنىيخفالىوالمطرقالصغنعلىاو
اظنا31صفاتهسدرجلفبلمنمونهبهيانحذرمنعلىماكنتافى

طواالذلثاشقبحتفيهاشمارسفو8لمجاعلىونيحرضانهمقيواالمحعق
مندالجسحرمتيانخهكواوانانهموالمعنيلةاظافمال31الخعقعلىالهجاه

منفنثصالانناخصاالمنوانماالالنعالحهرالذيبالهجوقاماااليهتي

والمعنييةهعاوبامرخماومه41أاجزالهلهرتالذيممالمإاالبالفاالاحد
والرحيةاناالعابىيةإهعاوعديتكفضالىةقىتاحداهدىاذا

معاوبةالحمغرءعلىردالذيحرملةبنهوهاشم4عرإبنأهعيكتهامن
عليهاواقىضرعهاوارآحابهاخفالتيالنوقوالثولحاااابزواوهعلبه

ابندى8ااذصافتيافموالمعنيشائلةاواحرهثمانيةاواشهرجحةنناجهاصن
نحيفالبطنضاويولاثلحلىفيهراحوفىفيوصالحهصبهمحرالىصرمة

المرممينغبرالجععم



ك133

اثاوياعدلئةارموحعيىعبرةخوالئرقرفتذكرافيإذا

مابماعايةأبخلوأكذبىلةأفللنمأننيالسيوطيف
لباظاءالاوأتركونيكمانطأفرانثقعأنءإخووفري

الباهليةالمقعصاختوقالت

بحجابتىناطهعرهاشصقذفلمبإلقاتييؤعاوليا
الهرآبنأبئقبلوراذرايتةالظنونعحكوعرجم

ألالمققمابعألفضلنعلىلدوجامالضابادماكاافأفآت

حوانالكرذكالىوامعيالمفبمواالوىض13ويهصبهالدمعرنرو1
وهرنفيالمه3بليةمقيمافبرااحيواحذقيدالةهذاكرتذعلىدمرعاصببت

13ارعلبخلوأكدتلهبقرليةمساجملهأانىعليهالحزنمنلقاهاما
طعىاخربخحبصارجلربئلمهوالاطعلىحداواواشمبالحبالاالقران

يدافروحبتركوبىماخكااياملىبةاحرتهبينوينيمعةااالسباب

قايبافلوالمعنرصتحتحىوتقىضعمم13اقلبا4نهلبالريعنيو
مرالرجمنوالمرجمربواراو1هغروبلهااسيثهانظيتحتي

حددتعاوهبيضءاالظبمرالدهوافيخمهاءافيامنتالا16بالظنالنكلم

شبسطأبيوهخبةخبلهظ1وضعالبياضاالبلوهنغبرةفيهن
المزرتبوالمقظيراالىيماوممطة1لوبهحثلألاواجملىبهحوجاهل

لحظنكغزخبربلفونهكدنهرجاوربابيتيداومعنيالقضىتبىالئي
منعبتةكاعسمنليهماشكيتاملانقبلعلفأغرتشهبعدبالانك
4حمتظةابالشهاعطبتماعلباغارنكالف



عأل233

9حنهماباذؤوفؤميئميا8إاثئمإناللناالمقمئمنلغ
3األطنابثابتنقنغنكباإذاغدتالمحواننجبلىفيفكمه
3يشاببمالىالفركنبصيابهينبتوتاليتاىوأئو

اخاهاترنجبصرداسبنتعرهاتوفا
4أتصبزاأنواأليامهراذاأبىاةبخياختدئحاا10جيخاة

تحبعراأفيئئابرابعهرأقيأكونانخشىاوهاكسنى
زوراكن2اعننالجايوليعيىمهابةخباءعنروراالخصغترى

المقعصثاريطلبونحيذووميمياألمانالمعنىالمرثي3االمحصص11
رجوالنبهاركالضالخاقالحنهالفأل3خاالالدمردومغرجلو

حبالابواالالطعامعإيؤفيماواظرانهـةإراياحالىبععادلة

مطعمنخانلىانبهقرعننحوكاقااصنانهإئواكاظيمة
عمهانشارعالىثوايامالاميئقلاقياالرجبربجنجيناالمرمن
مرضفىوالمثب1فىجمالندودافراواحعرنءسبتون3الجدبيضد

يتافيملجأنعانهإفيراسبالهجمرابمثشابوااهضباوص6اممأل
إخنله4إشافيالديلىكاجناعبابهكدنيجتعصنوافاالحرامثفقدا

ءاولهن1ررأتاواهالطمنوتحذيرفيالةخدكأكاهافيتءإفوافىضدع
قبلقيافيوالمعقتعباسقمالبعيرتحعر1هوتصراصلوامقااليامرضى
بعيرحملكالىفعرتاخيبموتانجرتانالىبصبريواثقازبةالىهذ
كانتاخيانوالمعنىالنهوفوهررازحوراك61نعبافقطالطافةفوق
ارةصهبالثهنوحبورفافسقيوجالههينهلظمعنهمنحرفةخصما



3سهم

جماصمبنتربطةوقالت
االهوائرالبايهات4زرعلىعشيرتيبدارفأسثخنيوقفث

2انمصادزهناوردعأضواامنحؤمةورادانهشدكممئيوفؤاغلى

3هأشاجزوالةايااصتابدارفظواءودحرلىئررسدو اهءاا01

رءعاءالرزألخهولىحنلهدتاززنالهائليمكأنثولو

لمفواصراإتجئاإأسدااءادؤتاإفىغدؤاابئالخوافقخىئمكا
لطتيليتممروبنزيدبتعايمةوفالت

1بزااءيجافىفكوالعليكةحزايئءتنفكالإثا

اكاشفاتاواسرواطالحبيبفقدانالرزهـأاإالمألصدةوحألوةاالعراعلى

بايهاتكاشفاتأمضرهايدارعندوفوفيالنساهيترالماافىوالمعنىوجوههنعن

القتالموضعومةواطواردخنحاوراد2كناجقيبهبناصااوجره
صضعواردينفغدوانالطهفرهفيالنداكيرفكانوافقدواالذينانوالمعنى
تلزمهمالذيالموضعيماطر13مقتوأينكونهمورودهمعنيمدروافلمالقتال
اشطالةيرعنحرفعواتجعانانهموالمعنىوالمتداخلالمشتبكاجروالمئحمابته

احدكلءالىاحاشتباكحالفيالمحافظةعلىوثبزااليهاءاالعداابدي

اعابسلهيالمدعوالجبلانوالمعنىنجيلتهاوعامركععرتعدتهطيجبلي

المضطربالخافقأهصبرمةاضعاصبنوتحماكاوكنويممرلدكلمنارزمل
الصباحفيساروالمااخمهموالمعنىهاعرواحدالواصرياكعرواالهمرالدغ

لىم6غاباخهافياكواسراالسوداشبهواضافقةعلبهمإتوالراالعدوءلقالى
مةبهاغتسلماجلدييمىوالعليكهالاتركالافحتوالمعنيحلف



كهـ433

1صنراواالهياجفيوأحكراعرفثلةرأصممنعينافلله
ماأحمرانموتبتركفانمؤتاليضاضهااألثرعتقيهاذاأ

طيىهناعرأأتوفا

3ايابهاعنهاراثنصساورجيثؤاكتئائهانصبهاعينيتأوث

14اكذاباناءحتىكاذبتهايخبةبالمرحئمنفىأعلل
وضرابفاطعنهاانسكماةفرأءثمةلباألثهداقعليذالهتى

16جوابفاصئماالذاألذاءاع4افاإليهالداييدعةمتى
امحباومناثمالعديمكانانهكأوالمهالحربالهياتاألفقدأثعلىحزنابارالغ
االسيةفي3القتالعلىولمجراوحابةاكرنهاكثرملهفتىانسانيةرو

اشرعتاذاكانانهنىواشديدااياحمرالموتنجركواجالهبالىعيريرالف
ءلفكوثدبداالموتينركجحقيرفألخاضهاأفرساناالىةاالسرباطفي

وراثالحزنالكيئابواواطزناتعباوالفمبارصعاالتأوب3كثيرةدماه
وعلقىتبهاوحزخهاالبهاورجععينيمنءالبتوالىوالمعنىحالروااليابابطأ

بهعلؤالىرجوعهاوابطأءعلاخبارهاخفيتوفدعنيغائبةبنفعرجائي
نفسياشغلافيوالمعنىظغروابانعلمباالتكلمرجيماكابخروالةضغله

ظهرحقبالكذباعامالزلتفألاالتعيهناالظنونبهيظنخإؤبمنواالطفها

هوالطردوأنرحةااالمفظمرأعاةيتافيرأضاوتأيىالحالعأبهيا5
جمهاطردثالتياعتكاالشدابنياعايكامحسريةظفيافيوالمعنىالخعان

الىالمسنغيثنادااذاانهكانئالمه6وضرابككبطهبمهمعنعانالث
اذانتمنىالحينباجابتهيسرعفانهبهالنازلاالمرهوفيصنماعظيدغان
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هضائهازالتيانالرمنضواحبهصتلؤزالوضئاحواأليفنه

صبماتيبنتءراابصأتوتا
3بهأزةاماقيلحشتإذاللهلعبندأنيم

3ازارةأمظامةئزخىالالكشخاويعانعايم
ثخلوعاعذارةاتجدداأرااداابخيلكي

ممرترئيننيلىبنممروبنزبدبنتعايمةاتوقا

هذال4شنهاطوولعيقاأحزاعادهالضقسمن

واشتهارأنسباخلوصارضاحضباالبييدتر1تمملياالسيغاثةالمطغير
الجبالمنالمزخمادونوالمخعابمعروفجبليانوالرحيالنواالضواحىالذكر

التلىارياننواحىبهرميتفلوعقه3رمهالذءررمهالنسبعافيانهإفاوا

لفقداافىوالمعنياوقدتحشت13وهيتهسهبالممدةكحهاامعنهضابها

فاسنعبرالجاخاملهالطان3فقلالصحنيبهحرناراوقدتحيناللهعبد

سحهطوىرجلوقالوشينافهـاسليإطنارماياكمئحطاوىله

ابطنااعرفنانهوالمعنييلاللعاكااظلمالتيالمرأوالمظلةبودهاعرضاي
اذامنهماواحدانالجاهيةفيىادشهممنكانعلمجفاودهيىيرالفيهعرضا
ائلاثرقدههعلىراجعاازارهارخىمرادهمهاوفضىلفاحثةاليلباامرأةطرق

بخيايطيعالكانانهوالمعنىاالمالفرسارذالهأءاظفادءمناالهسيخرج
ثاليىفأللجامهخلعالذيعاذلكالفرسبؤليباليواللمجدااراداذافلي
هبفبخدأمنقوالمهمصاوااضرباوضفوابتداخاهاءعادهاجاإهر

السهرطولاونقصبهااضرعينلعالؤجومناالحؤانبهانزات
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الجسذووذاكاكرحمةكفانهاجلفئفجسد

مبسمبديمشيالمحهةيدهلمغارلهؤلىصخفيه
اطرثبنيمناحماأتوفا

وكإلأ3والبمشزميلغيزلجمماهغادرشمافارس
4خهددوخصلاالطالالحغنميغةوذطاربهثمايلو

5زلإاألبمهرمخرياذاوصمزونثصةيثخةءانبأسائثغير
زراؤبئمبدبنأقعماعابصراربنقيىثيجرصريىوفالي

6هابادويلطقنوىقيسنأتوقدقيسي9اةوبايم

كمثهمنواخارمهامماابنالمولى31فاالوطبينراضاشاصماتهارحمةلما

المولىبهزكلبماحجداالتهرحماليلتينومحنيالقيلايثيئوالسبدالدية

لمحتىعنهتملهاغرماصدلحقواذابخيرهيعيثونكانواالذينامرابهنجع
والطإرللصباعاطماجمعلوالملزائدهغادروهمافولهامامنأهالههنشدايبق

الذيالجبانوالوكلوالكرمالمجدغايةالمقصرعنوالنكصالضعيفوالىميل
ننيكومعالدرطابهةالمهفينركفارسقنلالذيانإخىوانجرهعلىببم
واالطلالفرسنثاطعةالج4افعيغيربيفسهاالمورعلىيقدمسبا8ذاهقداما
وانهوالمحنىسعرمنلمفةبالفمواظملةالقويانهدواضاعروالحقهاظامز

ىالجمالمعني5الحياةعلىالموتاختاركيهصفاتههذفرسبهلطارابخاهاراد
6الدصونوائىاالجلمنخلصالوكنثهتهالباصجعليخرانهفي

ئىقرعلىباكيةوربوالمعنىالنراقوالينايضاابعداوالزىالبعدابأى
منهءرجوالورجىبمكنالنوىطرحنهوقد
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11اسواذيفثجلحتىالعينعننجتالئعليسإنهمالاظ

مزاثأهاخفأنءاأواخقىوأنالمحىةباحانإقيسوحى
آخروقال

13أوغإلالمعشعةرهنأخحانهوعدوالصسرةةءأحسااان

ثورودسبينةالسبجلاقنففضالمابالمعتفإذ

هاطيرتيحرااطوفا
13ء5صءيريريردءض

ماهوجاهعهاركأاالتفرقايخأقةشامبروابخ

إخهافؤهنكلىعنذهافيواءؤإكاانمنعنغلبهلسلوث
4اذرثيحرتالطزا

ادهاسىذهاباالبعديناامنإلدمعطحةاالانهاتحققوالمعنىهنقطحفه1
وحقوالمعنياوجيناةامشاوااالبلنباقواءوالوجنااقوائماقامقرا3

خيرالاذاداشاأقلآلاوجناانعقرانءحالدهابحيافيدوااحاختانقيس
اوهةالمساهوعدهاذحالعلىتدومالالمسرةانالمعني3لةالحساحب8يثفي

كبلةاذافيافى4نهارااوليالاهايمرتفااللسانايخهمااتقابلارفيعاخنان
لاباودإيزاالجاةفييختارماصؤيرسبيالهلماثتسطانقنوتيبهبرءاحدفامرت

فياخانفسنةاطقاالضلهنالمتستتجاهعااخيكانانالمعنىزهاصالحا
6اواحدرجلىفيقاالضاهدهاجخماعوفايلالرافةفيواماأبرافيواباالمودة

موتهبعداباليالفمرثقبلهعزيزفقدتهكلعنبهمسنغبياانييمفالى
احددةبة

ل22



ممهـ833

بتنيائيحينفىذهبت

فابسفىابذأبذنفاء

الكبرا1ءوصاالشئبابوولى

مرصفنيبريثوان

اشباباتولىحينفذهبتبخدمتيوقتبكمرقلحينفقدتكانيفافىأا

فيعهنعلىاالجماالفافياالمالصعتاذاافيوالمعني3راونزول
أنهايةواابدايةفيللهوالحدبامصالياعوفرصفيفدرواذاهراسا

4الدراةالروايةلياحبهولهواحمدسيدناعلىالمأياةاعاوا

الىباللهنونلاالالجرتم

االدببابأولهاثافيالجزه4يإلو

كاالولالجزرسصفم
فةص

ةإساطباب3

ثيالمراباب432



أنطال

هءء8اكألم

ثرالقاوالأكلنعاأخوآلاذىايرالصدرالبأساالدواصلئم
بمصريمماحداعاقألظريفالباأدتذىكريماهكرماألاذأشعت

لمالملمجمقدء
لمالزئتهناالتافكقزلهلكصاحبمنأسإذاما
اادقرانتىعادذالثشئئأزادفإنأأفيصلسلىمايكفبهنالنفميغنى

أاألبىصبمبفىأرلاببنبرالموونال1جممرلم

1وعلتمصمابفيهيثتيمكالطنأدثهته3ئياودييبزهص
6اصخئمجبهفثتيمانلةأضرماتئائلثيخنمثضأعنوأفج

اسأفيرم
أالمرىىلفةبنعفيلوفالأ

صثللرا
بدهفاوعلىكلفبدمماألحاللىبمي5اوحذوفخإربندااماصايما
دوامنددرسلمكأانهشوافىالمذبانوالهجرلهصفاتيتالب6خرالى
وحمباألذىعنابمفنيهنفعهعردماثذلىويدلالمضارالعثر

ااوابالحاتتمااذا3هأخاهاثاحو3بانالهفىواجتناباظير
المعالنرنوباكوهاباسثيتعرفاناردتاذابخنالاسواالولى
بهبعذحبلةلهاةاخلبزلةعدبقكنوقعتاذاوالحريةوالمجدوالعفل

فافباننهىكطفاتحاجنكبسدماوجدتوالمعنىاطاجةاظلة4

ممبؤءالهاب5فقراغناكةئيجعخناخامرتفابمكيمعنزيادهطلبت
بالمجهذفيوانكاقابابثمفىعدرهغلةبثفىلنبموآمنتواكرص
مقايمرتالئأمامشائمةهنامساكبانالمعق6اثديدةكالموارةالطباع

11رامابئطعمخمزاوأئدرفيموق8ا



أ

مبمبننظورموقال

مثرليهل7االقرىفيفيبولسضث
اايهألبرانوادنجكل7ام5زادعلى

3فانجمماذوعندمنلمحمهئيأتبغنمموشونكرامكمأف

3حياناكرقفادلئامأواءعذزئهممعنهرودقمأكرامو

اائياردطيئأطوياوبطنيأدخرخؤخيرةبئئا7اوعرضي
مصعوابعةبنسالموقال

حسدذيالسوةموالىمنونيرسب
قرممفيشفيهوالصيلهيقتماث

ومعقتذكرتابهرت13الذيبمعئذو3افبفاالىيقدمماالقرى1

فمابألاردهنعندهم01علىمنزلاهلالترىببباخوالافىعاتاال

اكفوالينيسربماأرفمىبلغبرهببكىويبمناصفرماناطمنأرىلما
بماواكنفيتثمبفناحالموصربنكرامادتوفانطاقنهفوقاا

آاللئاوامامعذرمعسرينكراماوطتواتعضدهميوجد
ثيأبقىرضىوالمعنىأبتىالىماهفاف41عندهمممابفطفاطيا
الجوعضرمسنىوانبذلهكلفاغارلىالذخائراصالنهذخيرةأدخر
فبر3ذيأيوفنالىفافوهووالعداوةاننيتالتيربأهلجهاصبر

الحماثهوةرآوا
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أجمابآلظفارااوقائمثمناحقذاصفراطويالغهزهذاونجث
ول0000505

رحممنإرعأومااإلدهلقوىوا8لهملهاسديهوالخبربالممزم
3جهارايخرمكنختمعدويميمرهوتئونيدقؤسجمصفا

كناذكرمففلفذرهعنوالمحلنمعارفهاتتذآللمالالهىمقإن
حرالوة

انطوادبطنيويهانأفئأراقاتذعبممطاعنوأغرفن
1المحياذهبذااءالدياوالخيزالعإشمافييكوافآل

عداوةعاحبوربناليظومعنىالغنممعفبهيقطعماوالجلمالحقدالنمرا
اللحمثمنذللصيشيهوالطىويأصيفتابنى5الىوالمطنونميمة
مضعلقبالحزم3نهاساهعنواالعراضالبهاالحسانبدواههحداهعالجت

برجعرحمنعبأومااصدبهالىبرجعااللهىضوقولهبتداواوبفامت
باطزماعالجهوالمعقالذجواالطامللحسجالموبلىءواالسدااطالى

الرعابةقاةناتاماورعاللهلفرىبهويوالمتيهاروفالىواسداه

رتجانلطإريباابدسروبهذاوالمعنىتداثإيفيد3الرحمفي
نجرفيلماطانفيالمهصزبميعادبنيكانمابعداهؤضضدوىعي

كااكرممناقدؤيثعبةاعندوكنهالفدرةعدآعندوذلكذلموفعه

إجاخيطنيونانركهادنىايمطابملينعوضمالمه15لجهثحلكن
بعدثاليمفيالخهـرانهبعزابيكاقهمالمعنى6ثمواالعارغافة

ءلحيا01كلدط



ل

ألأألمحاأمالعودوببئئبخيزاضتحياامآأئعزهيعيشءت
الألئيصبنناوقالايهألجمم

3شثرمااةأنتمىاءإءطععليئرفتاففعناإذافياتغلبئمأ
3أنقذمان7اعلطولىممنيفوثمابعدراألعلىبلواهاوثإة

اسدبنهطبعصوفال

نرصبئعرضميعصورلمجيممئتنيواءالفنىبطر6انماألستغنيةقيا
عرضيئوصيالفنىمينمموردركواقيغعىؤتثممدأخيآنازعنوأ
آوالفزضبقزضهنيثعقةخو7اسفرتواخلفحتئاة

3نلحا01العودكحياةبالحياالمرهجاةانوالمهقثرالعودطاا

هطموعالىمالتاذاننعيأنتعلمينانكإشواايهمالعليهاثرف

ادبمالاصفاقىاذاافىافى3اصلهاآوعثرفهاعنهامكمافي
لنيلفواتهبعدبالرارجبهاوكناثرفينحرااممئيرباللمنضيكل
نبههرماواعرضاصنننبتاذاغبريكلانطاولالإشا4مثلهأضامي

المالمنبدىتخلووربماالمعنيألهامنعهوالمالىيللىمنعلىمندي

ذكرىجيلوصيادغقممعةادركحقفاحتهدالفقعييفبشندابمانا
والفرضالدينالسؤرللفرضالىراجتنالهاقولهفياال6بدناةافدهلم

برالابمسنتحئهبةوالبدبنعقالسيةازالةدااطنتماوالمغابة
حالىاحلىالثعكوتوعاالسؤكلفيسب



ثكبئبئ

آةأطنسحتءءثسطةسها
3قتهطاصنممدرثإدليتتيمنووفيمعرلمبذلة3و
01ئههصصصءاه

شبالغزضالمطيةحيازيموشدىورحلتىاإللهسيثنهو
كامهـ7غ
الذحضعنالنعيؤزذكمالطبنهااالمربغدمنالهؤلىممتنقذوا

أثبغفيئعلىالفئفوعضبئكانوانتيوئمزوؤديهالىمنخهوا

مفنعنبهلمغظنماتبريفوارخاألأشهمثولؤحفيويقمزه
ةواليقضيعليةيفضىمناياسوفيفينااألمزذاانفععيعلىفضيوا

ا7أرفبئوالفيحمافاغااضلاوالعرفتةفيماتوجيهنبذيولسث

اخالالىبمدرحالفيلقيواصنىالمعروفابذلافاوالمعنىاظاقاظإمة11
وسببتاةالمجورالىنعردنحهفيالها3المودةاصخاثلكأكل

للسطزأمءالرحلاخرضواايطوهيمجزبمحوالحازيمعطااالله
إ3لمالعسروذمبايعراجاحنىتهابرزفطوواصافراكىزكماوالمعنى

رلةنيفوعهفىدعبيقردركاقوالمارلقنبموالدحضمااليمابنالمولى
واألالموليوذالثوالمعنىالمطوىلمحني41اكلقعنابعيرفدمبزلكاالئدة

إبئنالوالتوارعغطااكرهرقيومالمطلهابذلعداوقىعلىيامنطوكان

ةهفماوزعنافيشوالمهالحزنصواللببانوهىمنبمعنىوعنالقلبنقرعالق

مصيالناسوفينفيعلىاصاكافليءجعدتاصنانياذاالمعق6زررقيمع

رمملنااحدااداهنالافىالحمابمالعليهمحكهمابإلمالنجذ
قلفبماكثرطببغمنالبنلولبيثمال



ثاله33

لذهربالقتلوالنقفىوليإلىصئزوتيهتيتنيرمالمحللمافي
سنصمبةةءءة

3اقزضبافارضالهجزيافياسكلىذودواسئرتياعنىاألذعرفا

13يمضييكذبعقئهالوئماهاذااهألهفهاعبالرممويوأمضي
اطائيانمطوفال

بالربهاهقبلىؤضافىلتشرلمجماثازفضذاصمأيباأناوما

ىصاثركواختآالبعها31طرحقيتلطآويأتااوما

ممصراخجتاتمبيرفيقلقفألتدعالمقلوضربااذاكخت
األامقابأنعأنباكانواننذاذسمامقنإننأردأنخها

مباالحيةراوتاناوفلباتبتياتفيرالالحاقلسغافىالمعنى1
افيإلمعنىالمقاحئعوالمقارض2اددواذوقرمهرهطهجملالىاعرة31انغضوا
الىخ3قافحةباالمقالفيءاافيخهمعدئفرفيعناالذيأمغ
حارتذااأأالهالقاببأتبومالههاءامنيواغاامراالعلىالثات

ماومركوبحعزبالرص4كهاعنفغمكبعثهايمخمىدىالومالى
برءوروداةالئرببراحلنياصيعهروداربىانهـعالإفيايرءبما
تفىفيأافيدااراةتاذاإشوإلالرخافدفياقيبةاط5اموها

وكفيعليهااالبثاطالبانافتيلرةءخمفمىوقديمثياتريواللهبخابي
ماشباشكرفيننركالقوالمهالنرقنجةالنتاقدصا416واكه4اردة

نافةعندلىكانتاذاوالمعقبالرصفيبةالماوفبافى7القلوصوعندك
بهفناوذاليمكنلمفانزيقدواردفافانخ
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خروقال

1الضغاقاكالقيلمؤالكاذحفيظةإثلعندألنمهىوإئي
2أخعاونباوالبافثافيمر3ااينوإفيافيمإنهىمولىكانوأن

خراوقال

3أجرلثانقازبهمطنبالبوسكأةانسهرأليعنةجفتوهؤلى

ثضأبتائئينيهالخطولمابنهازألانجاماشلماذارث
اوردبنكروةوقال

ضملالمحقياذ4دغنىفيداءلعافيدإاافيؤفأطيجذ

الحقدانالبيتينومعق3انمىمفعولالخفائنلواحظالجةاطفيظة

عليهعطفتءمكابنهذافائلفرلحمعىفاذاعادقيوالفيطنلبس

يمنلميمانبهينوهاعلىايخهبلضغنةمحدريفيتملاولمسإثونسيت
ذلتهايالمواليعنهفتوضاقريىاالمولىأ3يؤبنيفياناتمهوالكافيا

والمبموثسبنأحاالاباةواالزلعطنتايرثدتالزنتوالتار
يبقروربالببتإثومعنىالنافةإدربعىبصالحبعندوتونافىصاطالون

منبهلمابالقارطلىعيرالذكألالبشاسالنحافكاوتحامرافاربهحذله

المحلوممرمالزمانشدةلولدهاعلىارالدةتعطفالجنلكايهعطنتالجرب

ىذيمقالااستيدلمنيلهالالدفيالسفركثرايهنياالمه5الدروفلة
روجتهوالخطابالدالتاتفالعنهمبهواحملالحقوق



فيئأنيت

1معزلةالمحقوقطلينآفيصيئنوتمفعهئؤنااالبنكق
3ألأبهلاضؤثفااأليائمبةتممجادبتملألدفاعمالمنحننفق

خواوفال

3اةزرفيكرأشذبههـكريوطةهاأسحفيذيدءإالعنئثاقلت
االسدىأربيربنألتهعبدوقال

االودفاقيهاعلىحر8اوالفئيالشرجمارااليفايىحسبثاال
ليافرجماألفئنبا7وتقثأللةكز5انمعتىمنفئنزاو

ررافىاطهيمحربنلك01لوة

اآلتعئمامالسىاآلئاملكولئذيتجاربطأثأليأموث8ا
بكوناندبدالعارالثمنألسشوااواخااواجىنييهبقررالم1

اطقوققيلالمهؤنيواللرازل9ولبنزاالحوالوتفقدةاالمواوفتارقت

رلتاذابناابئالموتاناكى3اوتذلكمعلفينبذلالباناع

عاونهاياهرهزرهومأهصةاانيد3احددفاعهاشعلىدرنلمفىنازلة

اوصادفةحرعندمغاتفقاذااالالمطابىكهاعنتقاعرتافيفيلمهوعيمه
فاعوقواودجقطع1اطزايهمااأنسرعرفافيمداففياعتهدهاخ

تأسفففمدطاشلوالكيهجااعدفاواهلهالثرعنيدافيتوالمهالعنئ
علبهربيمفاناينكثفالمكروهبانواقافاإكا5ثيخطفااذادتالفا

فاناآاالبايفنصاركلوهطلحرباالميخببراناوالمعفطانجرتانجعت6
لهماالبتجاربهاتبدممط



ءط

مئمالمحتدؤهوعليهؤيثئيربةينئئيالمألاهـفئفك
3انخزئماخلمجركماحرالفمفسدءلفمزانمالفليلنو

3يهئمفيالالقؤويقعذوسظيمععتطيعهاامخذالايركرورجماب
راطبنعدوفالى

بالغلتيدكثيرالر3وأجتزيبالخلقالغرقبعندنرحئي8األن

فيءفيإبمساللعاممعقودةصآأرلىن7اهنفىةوأكربمخيز
آافيعلىاليقوىهاليوكانجمدنىصهـثيعظفعرتوانأإفي

71الرئقاضنهلىاقيوئشرعئهبعارافيءإدفتأعرئيكللتارك
الولوارزنءابغعاونال

اطدلهبهالبوماكهدريهثأالمالانتماربهامتفعكقاا

انوالحنىالصلبالخثنموافىلسوط1القطيع2بهعيوليعاطحابيعمدلو
الفقيراقالمعق131طالسيله1منلمكناهيتألمتتلمحذمفؤالمالفل
اونالذقمنبتكمالصاكيالقوم1وسعيقعدوعليهيقدرفاللثرفيرى

تالقليلوهيعلقةحوالعلقاليإاإوباواظلقوقاأزجىانهالهم
منوأكتفىالبدنتربجماإماالمانةانطعالنايحينمعنى51لمحاش
طوفنيممأنعلطللناسبمونانمنواعزخيرليبقيلهازادأكير
االبلاضرعاالوةالئرالجدة6االثامهنمعدرهانصاذاوشيماصقى

الوعلوهنىمالىفلةخافىبخبنالهمعقفىراكدوالرنقرداوالىبهاب
راطمايورثئالىفى



م62

االججااتزيطؤريرطؤراألبرلجاوابدئكمذالزؤحاتاماذا
خطوئهالرزقفيقصشتفتىهننم

3فلجاقذالرزتبععهاألفيتة

3ازلتجاماشهاصيفتقفالضبزمساممهاانسدثاإذاألهوران
افرترىنبصبرا7استفىإذائطالبةطالتوإنتيأسنال

بحاتجهمجلىناءالضبريبئاقأ

دجاأنالألبزابإقزعاؤمذ
ةزلجاإرخزاقاجثعافنالمطومؤفمحهاتجبئكفدزاهـ

مقزجمايرفىاصإفرثماككثنارئهأنتصفويغرنكوال

لجةوالجااليلاولأسبروالدتىإاسيرووحةربمححاتالروأا
تركبتزالالماليمااخهاروالاالسإتلىلمثبح9فيايثوالمهالمامظ

يربميرابمثرةالرزقليعىإكطواغدظغأ2اخرىإجرواالبراره
مالمارزقامنادركفدوجدتزتالرطاوخطوتؤصرتافنياقامن

فاصبرورالالثمماعإللثافتفأذوالمعنىانصقاوارتجقاقاا3عفيرهكهيد
اصعنتأذاالفرجولحعمنتتنطالئافىناماننلقماخةألمجرافان

بدمنومنحاجمنهطيلالصرجديرماحبانالمعنى1هبىاالممتعذرتاصروانبا

تأملوالمعيزلإقلقوزبماوانرةلرلقانهنامكاق611اخليدخالةالاالبفرع
رئئالالمعقالالمنهغفلةعلىالزلقنمفيمثىفضعهاؤناننجلفدمكموضع



ألأل

فوجتهيخاطبالمفعصبنتجيةوقال

ابوالتنقوننادالمجابودطايغضبفيهذهوأجلتبنال
ماواغضبئلكبداماففويإليذهكائهشفاقمالطىتفوئم
3ممثبقعففيكلإئمهداياففورهمالتمهئألايختامىارايت
هزباخرئلبيتيعليههأتجغلأرمجالعبديافقلنث

هشرثكللدىيثهرئوارلقتاوأنشغابةيخائواتاءأحقفي
بمربهبيكلقأفىآلسافيبمحرأنيتةإؤعظامبهنمدكزث

التمادكاوممبجةاالطتؤابماجمهدرطزوجانحبمافرشاابصفاه
القابشدوالتنقبإخراواللطهشيبعدشيثابغنصىانواليغحنبوالخصزة

ليمفااباطسترالىذلكادىكأايغبانطافىاههذعنوقعناوالمعني
فيوضتهمالإزلعلىتاومنىانهاإفاواتحيايالك2افقابوسد

فقربمحافعورا3خىاتوااالوممنصتهاتوافعليعنيشحيلهافماتمرضه

اييافارابتوالمعنيموأضعداليوربوالمشهاصبانالقدالتب
ايعلهماريحا4بورفدحصفياجهماترسلالتىالهدايالقرهمصدالت

علىالتاقرأيتلماإكاوااالبدنالخافىوالمعزبرواحاعلجهماالبلردا

الروافياالبلععلييردااتعبدىفامرتعلبهمتطةءالحالهذا

نقواالجمعالنابة5ابلالالذيالبيتمثللينيلشاياخذوها
كانانمقراخهمءعمااخيإيابذلاناحىافىوالمعنىالمكدرالما

بنضهاميعاهواالمسلوببباط6فييففرماهنه1



انجبماقيإء

ألنمبم
ء5

كةاذعةإتوالذيخيءأ
يخفبوألمعاماالىكضثانوئحثن

3المضرثبننجعةتيولنختهناءبلدبمفالتحسميني

3خصبااوربهتيلغنمحقوملمااذساقهعذانينترصح
ثقبئفابذالمثرصيلئمأتوأقاناعياثبعفأنتئقعدينفاء

اثهفدىعالمةوفال

نهدائمشيأشماةفيئونيداأحاوإتريصاالدتفييعآتبني
سدمااأطافواماثغورحقوفيوضيةواواأماقذاذبهأ

باسعلوآيةوايمركانهنبهمكراتلىناومعليئابخلفالبيتينيممعني1

لملنازلةنادبضإذاومناخيدهونطاعامافيمواعاننيبنضهوافيأ
مىحاربالحربناراشتعالالىدييو7غغاغجىواننصرقىعنيقعد

اكونلننظنيالئالمهاظافطربالمفتاخااارالجدما3بئارء
3المفرببنفاناخيماالمجرفةحققيفىيلماكنكجخنىانعليكشفيال
ذلىجمننوالارمانعلجهمتخابقاذهدانلنيترئوالمهحالمثساق
عندفائقبثلنصئتفاناخق11المحعسبوربذالثلمنىيمونان

المعنى5ضثجثالىذهبىاالفامةالقدتململناوالديحبنننحبك
اظيرراميفيلمالبذلمطدابمتكبهماخهايطواوادبونيكثرهفيفرفيياعات
ووبهمهاعراضهماالمرالهذببذلصتاناوالمعىالمغالةمرضعالئغر6

لهازويععبصادثمنمهجهم



ا3أل

افئداأمذضةلخمهصللةوكاداباصنمائغلقجفنةوني

آعبداصةأخذثمابيتيصجماباجعلتةعيئدفرسبو
3جذالختلصممتينجبوبيىأبىبنيوينتدنيأئذيوإن

األثشالمئمنجيثخذيهدمواوإنمهنملمحوفرثأكلوالمحصينف

غيئوبهنمحفظتيخصيضبعوانولم
ازشدلهنميثهوهوواجيوان

لىكلرطرانجحصىزجرلراوإت

سعذاثمنمتمرطيراالغمزجزت

منىوالمداالكاليلفلاللحممناعلاىعكللاهظيمادحالةالجفنة11
انهدافرسا3اظبزمنكريتخذماوهربدثرجمعوأفردالعبوهوالدفث

فيايضاكانالمالمنبذلهمماانلجنإانىوميماممربئاشوااهظيمالمالوي
بدونيواكبرطعينعبجعيهصفنههذفرسونياالصافآاطعا
اظطوالمعقجلداايالحالعلىنصبجدا3ؤضوكلتدبيرفيلهضادماجعلنه

ثدبدةمبابنةافاربطئقختباينفياظيراتفعلعلىتجهلنييخعة
واواصيماداربهمافىاالبباتفي6ماراأكطهووا5يهادةلىالملى

خالفكيبىفيلخاوأنضرفهمبخافيصيتشرفيوهلمماجعمدوفيفاللط
العوابفطئحرالىماراواتبرضبهمهامعهماكصىافعلفالدفث
رابحاردتشراال41ادواواذابهلادشادلمالىملت



3اة

انقديخالهقدكلاول

الهقدأيخملنمنقؤمارئيممنولبش

مرندائمأكلمبنمماليلوابئغنىلينعاجابئماليبئلئم
3البداتشةيرهاغليوماصثهةنازالداممالعبذالفميفوإني

بابئالفزارنرجلوفال

ثوصولالصالهاتبالخصاللهتيفيطويألعظييكئنال
ونجأباومابىخسقفيرخوال

9عقولنالجسومحعمهقنلبماؤا
تمعاوالطوالانقومفيصثأذاع

طويذالضبعارفه

العطاهارفدا2يحقدمنالروأساهمنوايىحقدهمقدكاانعىافيالمعني1
نهم5احللهاليفلوانبذاللهمازددتماالازثاذاافيوالمعنياصلةوا

البدكخدمةبنفسىالخيفاخدمانيوالمعنيالخلقاخةا3ةعوالءعطا

افامهطريلاكنأانالمعنيإغيرهااهبدايهةهتةفيليولهىنيده
لماكابومانبل15طوبلهابهايملماالالىاصلةالماطباظعالفافي

ىاالبدالعارفة6الخثابرعوديمونحتىنبيالالبمهنالرجلانوالمش
واكزالبذلرةفياالاعليمفالالمقمنيوجدتاذاوالمعنيالنعمتدي
عندمالطولففيلةلموافيسله



3اي

ااصوذخهنلمذاآلوتفرلرعكسثيرقذراينامنصم
ولنجمجألونهةوأالمحفومذافهأماانهعروفركااولنم6

جعفربناللةعبدبنمعاويةبنتهاعدوال

3هالىمبلغهنوقفئردونموراءإلىفوقينفهرىا

فعاليلبلغنيالومالييخلاوغنيآئعاالفنفئصي
ربصبنمفرسوقال

األصئدالعدوسالفةئموقومناتجاهلعنفصفحأا
قسدصالمحآالنروابأئصحةخثصإشفساديؤأنخفوش
7خممهدانموسنوالالخبمالصاسمصكليصعدافليشنموااواخ

داالصماتفاذالحجاةلاصهرالذىبمذلبءفيهالمرهانالخا1

المذاقحاواشبهفانهوفوالمعراحرمالثارىالافىفاالمه3الفرعالانق

الىتزقيلانوالمعنينثتاقتنوق3خارافيالمجلواوجمهلذتفي
المالبماعلعنييطاالوممنأبراواعالوراالبمعاليإنحائلااكتععابا

مالىيعيننيوالقأباابخلاالىالنفىاردافيتوالمهاممرمبالفمتحالشال
العنقصفحةافةاوألالجلىليحههاهلةالمهاكرمامنافصدماوو

جمهمصفحناقومناعليناجهثلاذاألناوالمعيكبرامهرايرخالذيواالصد
نمنحانناالمعنى6حكناعالمتكبرالعدوونذلمبدوليضنااطالعلىحوافينا
يةالعااالممنةمدوالارتفعفىأ7حاالصاالنريدالالفادعكنالعثبرة
النفوحمولبةالمناصبمالعانيارنفائيمعلىنحدهمالوالمعنيللفساددالمجل



كأ3

1يئرالعمهلمعلنيعرحمئئهاناباكلفاعلناونجت

مانمئهمتنخدأةلدفياربهوبالمجلبثائبالضباحداجمةويخث
13دبإفئلئمميئاوحتبرخفيجميهاونفثاشوبهضهافنفل
ؤداألنالدرتفىالجمالرعوئابالهفاظدارؤومحل

اليثياالمتوكلوقاز

فداأؤاضفاهاوذصزماليأحدثالهملميلذاهاإتي

6جزعالبينهترافيوالرنفلىهءلمعبصياأال
2قذعاأفلعناولمجراتاغبرقضيةثمرهأ

يلغواحقعنهمونذبالديةعنهمغفاونلىالفعفاننانعايئاوالمعىوفقهيسرها

اجبناايخرعليهمنبنااشغاثاذااننافىوافىرجعثاب3الساداتفعل

باخوالفليانسكنوفئاكرهفل3المستعرخلدعوةالركوبفرجبجيمقيعاسر
ونحنيعكنحقهيحانهمونكقفنكعرثوكتهمعليهمننصؤانباوالمعنيالحرصكق

الذياليعيروهوراخخوالرثعاخافظةالحفاظ4ايفوةمنعلبهمانحنكل
دارفينصيريوتناانوالمعنىوالنباتالمحرماجفعنبنوالدر8الكويرممي

البالماطيقابلناترمميحتىللضعفاهونبذلارمانأشتداذاواالمنالمحافظة

الكروالرنقانجرعاحتمى6الفطعالعرآ5يحاورناولمنلهمادترك
اودينماأتجرعالالعفاكليقوأخليليلمجرفياذاافيالبينينومش

لمللعل7ططبهينطوتنكراوتفراقمخداثالجزعااظيروالكلممرنهللو

كلينصوقشاللىاقطعافييالمعقاللدقيالقذحغبرةواحلتيابفابال



كغ

االقطعاذوعحبلذاعفئهالةإدثافميموصالإصذر
بعضهموفال

13فلعهاليانكرث7االوىبنعفأقيلوالهمئلسلينبينللي

مضايماإذاكنفذلنصيبكعاحيمافالأنسلمببه
خطيمالنفبوفال

ثءاألبألالفتىبهائهانديارجؤفاهةانيهابعنن
ادوالةلبشالبطنكدادالاألنوامخألبوبعخن
26نااءاةىيمائءانعامحضضنأضالةليئعىاثقولوبعفن

احذراالفوالمعنىالعفهأظليهيةلحثمارظافللمعناالجرانامدهذمضي

مالماالفكمنعإلكيمذبوعاجلانقطعاذاالنهنهومواظالئيممواملة
مفاواموفعاالوىاسدوئفبنيبالمنمرضحالسلصلبن3بمنب

البمثيهةوبنىخذايخذوفبنعلنصيبكانتعب3ألالمرخالمكانايضا
الفكرتهحممافيمافيضثظثماللوىبنعفوانااسللنابيناجرحدلطيا
اذاالذلمننصيبكخذليبقولهعاحيبهوصانيماانسلموكننيإقبلهوأ

المعنى14يااللجكينضاعفلئالنومككيروفياعوانكمنياظكنث
5واغان3بألايامهبهتطلأواناالهانةنمرخفياالنساناقامةا
قولى6الدواالذيللبطنداهنجزلةالرجالقاخبعضيكوققدالم

والمنهالمطالماوففىهالعكماابضاوالعناجرويةباشارسللهمناج
االناهبلونبثلوناظالىكالماهطبهبالبرلليع

في



عه8

81مايشاابئاليهبيا8فىئائعلىان8المزيزيد
3ءرخاشذتهاالعديأقىبقومنزلتيشديدةلو

3ءالثراالمجودعلىبنيوفذزصغنئالهريمنوالئفلى
ثءشقاهاممرتوفقرالئقىغنيممرتهاالنفىغفي

السخاة4مرزبصاوالمالالبخلبنانخذاولش
86شفااليسوكااوداشفاههئتعىالذادوبعكأ

بدراانجهيعظاثقنياطحبنبديزوقال

7المحكميئاال2برشالذييفضثاواألبدربا
9وميئالوثرخيربرئرهخإجلأمد

كثرةاثراها3اهسرابالديدةالمرأدأل3ظاهرعنىوامنيهجمعالمني1
االةثلىبقرملننفاإصراالعسىبعدانثإيئاومعنيبريدفيوتالمال

الحرصزيادحعءناربمياطرصاطلىوفوفغيرالغنىونيارخايخافهاو

النفىكنيإكطاانقالمه4يزدادبالجودبالحرسبمبنقصإشفارزقئقليا
افوك6حبهطخاة11هيبوالتمانهلابشاصإالالمعني5المالالكفط

اطقأهوداازاب5اهشفيعرفالدادبعضقواالحقخوانقبالفم
دآلهقيوثنديإاابينةمعتربهاولبهايضراواالةقر7ءدواال

نيهامطهملكلضاالذوياالخإثالتالواالبدرتإافيو8

آدواالالذيفاتداكلىاوثاتضالطالهبمنكاحداتجاحدااخرتأذا
نجالنجروده



ا3ء5

انكريميعرقهوالمحقخمةلمجاركواعرفت

مخمدأؤيأومعمؤفمايوالفئتفصنثباةواغا
حئمأ3ذؤ4االبنايةصودضهبتنياثواألش

غلئماغينعفبانعنمفإبمبنيءأوا
انعظجئملهئمايهببئدفيقهاوراألاث

6النريخيلوىوقدضابرئؤيهفالدمثصلاوا

ألرتعأوخئمأاعلفئموافلهايمنرغوالنهن
9الهميمويقطعذاأذالبصلئأيكولطواهذ

امحريماغرقاطيعرفوالجاركحقترفانعليكفيجبالمعني1
امراهملتوانعليكافءراهلمجقئانيفكخبانواعلمالمعش3
وقوتوذالثايذمنومنهمجممدنءخمننانالناسانقااا3ازكذ

باستعمالهأما3اااالثاخانيابنيواعلبمالمعني4إواحرالهازاخاعلى
خى51عاتباالوامرفتهكانتاإصاحلمثمارشاداطرقعامنالن
يلويوراالاك6ضعمفمطراولهالسبلاناضرهؤيطالران

قضائهمنبىالالذممطلدبناخارحاعأبىانإقواالدبنلهنءوالفريمطل
زالحدفياإفيا7لمخهبدافريماطاتهالثاركااخذهيبلىوقد4عاكنوقبغمه
انالظالمالبداي4بىووالظلمهالثإفياانوالمعنى8باواولاثيااوالوجم

بعهودلثقالإتواالمرهيبغالذيالقريبيم14أ8بظاصهيواخذلمان
بندرالجمقطعكواالخلةافربايصلثففداييالىفىأاليا



ع63

1الديخللعألموئهالطللغنىيكمرئموالمرة

مماألويكئرالهمقاققيئ4حوالميقترقذ
3انمضيئئماهذافأولمتلىلذاكيملى
ثئممايدةولنكلقيالهقوفيببخلءوانمز
رجيئمغرضوردبهالفمنونهومىخلا

األفهشيماممدواكماممدأماههإقروتاوبرى
رالنعيميدوئمئومىفألدااذاؤخزب

عليهصقعلبهرأق3الذلةاسببفقرواةاممرااسببالنىتالفقإروافىيمأمدا11
اتإتوااالتمفيريواالقاالوالحقالجلالكثيروالحولانفقةا

قاالفقأواطدرالمرخالبفنقرفقدوالدبيرلامةاعلىغيرموفوفالرزق

االليمانىوالممالضرراععابهمنوالمغيمممرهفييمدايجملى3الفعلالصي
مابغيرلكونهثيالناطسارهلالمتحانعلصبئوايتاثميزدادامهل

اننىوارعاهااالبلواصامواولدالدالىعداهاراثاوالىمماللة1لتق

استفياميةماةهلنهلكللههاسركوالحقوقادامنيلزبمايخلالرجل

بمعقوالرجبمالمدفوالوضمؤيىوللرالدهروالمنرنراالنيقطرعلى
الفرق6للرفالمنعوبوادثكالمدفهومنيبظوالمعىكيفالمرجوم

وئالاذاخراورقمنيتفنتماوالهثيمبادوممدواحدزهاناهلالناسمق
المثفتثراورقوهلككهالكبادأالممنفبلهمفىمنالتاريخانمنيعلمنهاوالمع
مفىالفقردوامفالبفنىفبهاماصلماالبفاهالدنجاانالمعي7حالهفكبد



حهـ3ال

اؤهنهاشيماالفزمنشةستعيئءرىاكل

مانيتيئمولداماءكفه8أيثولدؤبماعلنم
3ومالغرتألناكاعلىصثالصلصاجألصاوالهزبط

يئماليئقةافىىوافراصهايملالهى

والسئوممرحااايظبالالمحزدبيأثأءوا
1مااألزشكاخدهثمنااااجودهاوالخيأل

لىاصسامذ4إلفى

2رحيلىذوتوبإتحاببيقةءختثذافيءييءعيهثىفياة

ألذكربشسلىالموتانقيوالمهتهالىاهرساالسدثالآاال1
دالوالددتهعندأضاخيروأالقدكااءنالعنىاطبوادفةثكلا3أكأواال

اطربتالنلكلطاةايىاا31عنهالحراوالحرنفدمصاببعلالوالولد

شدائدهاضلىابرالالحربصاحبانعقاءاهزاي11مس1شدائدها

عضهاالحربوضراكىلهفاليتدباحمىاهـاهرداإةاحالريمالن45

عضهايملالنالهصناحدهالذيبلماطاصالمعنىفىثبهالاممطيخيموال
وتيقنصنىالضجراكثيرمص11اشيصااالمرخ051لمدائةلدىففوالث
لمةاطالبةفىدوااصعر11بادا16فأضافدرنإضتالحربان
اةعفدو11اكيرااصاللوداانقواتالعفوضمواالزفىاطربفط

القربارضك17الطهثدةضلىيدلذلكصاماكلالعضوضاطرب

ليعيشالنهفوارمحالولنزسبعبثىليكعنتاذاوالمعنى



ألكأ8

1بذحولأهنهبعشطالبصأئيالالدمننمكط
3ولالفضطالبعنالفشكفكإألاتكرئمواالفضلرىاها

3يلتبهلوتيمناعتثوأناألياديحقوبال
يالاذثابطبنمحمدوتال

أثذسئمالغنىاغطتنتاةاذا
أيىحإكمالفيى4االننىهضل

بعفىامجنميكتعركلأئتإذا

إألباضداأرمالثاألذنىثبىبى

ألفئلمالمجفللكأتاعتلمالمحدنمإذا
6رك1 حمأل

ورواعدجةبروفلعكء

لمكثاقكاوالمعىارإاهرحلذجمعوالذحرلاواخبقالطرالفج1
الىضبئوانااالفياحلىالفطئاحدكطيواةالدإاليمنوايقاطر
طلبممنالنفىكفانشالمه3منهماطبهثاراعندملميناهله

هععليكبهيمنوماانماتحلانقالمهأ3واليهرمافخلاهواففرلا
المىيففلمااقاقعنمحت15ثمأقالنثحصلاذاالمعنى4ظيمجلبال
ألميعبلثماتدغاذاانكوالمعنيممهدعركه1هيحمدكاحدابحدلممنه
حلملمنلباذأكأالمه16منهباثداالباعدؤاكوالذلاالهانةمنببالفر

بامنلوتزلالكمح



ة93أل

القىلنملثاللكيفزفيلنمالعزنمإذا
1فائدالجنإلةاشتأىصمماجنبتا

مالحدووارالثإذأصارههـراثاجمغعألهالعنفث7غناوقل

13الوالندإليةنذىيغداوالخئةطعامالتركلنمأتتإذا

ثقصائاواكرهغالرخالعمباصثيشبيزالنالعاراضففمت
اتخروقال

ةرراانتلفتاالفتهطئغطاةانكثرحمإلشةالمئباباذاتأئموبئ
حداءطألعالقلندؤلوقدكانةوندالفنىأفلالوقد

اذاقوالمهقةاكبخبفيبقادماوالجنيبةاضشبعواستنلىباخنوايجمنبباا

3اءيو5التابعامهاناكالجنيبةأدامنيمونكرضكبهنبنعزمعندكإيمن
وجمتهعنهذبتاذاتجمعهمالعنكبننىالوالمعنىمنمياايحالءكنا

اوقدهاالناروضبلبستايتجلت4والخدمالجواركيارالئدالورشك

يهاتدعىوكقعدقمكعلىمحبهامبطهئرغيركتاذاانكاإليخنومعني
ارجالجاببدهبزعارالبستالمعاليطلبعلىحرعأدبمواظالجوارى

زيديلخذوفكوبفعلننمبالالميغبراضيفىاذابلو5انظموايالئر
اليمتفيوممطلزيدبلكونرفعبالألماضبفتواذااربلزبذااللهالىمبمعنى

المالمناكعيرواممثرالهمؤعالألهحذفئدبرعلىفتكونبالذمرويت
البالفمالمالركانكثاذاالبذولللفنىمعيثمةالذهوهاالثباباحنماالمعنى

اشوالمئالعاليةبهنةاواالنجدمزمهومئهالتلةانلواالحبىالعنل6



مسز

النبمانبنتحرقةوقالت
أنتنمئفثوقهفيهنمنحنذااءاعراواألمراخامىانسوعنيمنا

موتمزفثبناتاراتهلفصانعيئيدوماللدياثفا8
عيدلبنالحموفال

3الطلبانجلوا8لنفنصيززقاامنكريمارطفثانجتاأ
غيزهاطباأضالفدأوالالضفئالثرةوأحلث

13رغباصيعةجرغبعةإذمنجيماالفتىرأيثاثي
اذارهاابئشيتايعطبكوالءالعاليطائثالذوالعه

الولظامالهاألمررإمواصالتعوقلىلعالياطبمنهاصاححغالملةا
أفهاواالمكانفكرتبالمفاجاةبلتتعهبيضاكامة111القلة
ونحنصاعاتجريأقياهاالكأنإكاواالمالمثدونمنةوةوالىزابمدة

واهـاالناننعىانقالباالهياذايدنربماامرلموندبراباصنسوس

صثاتنهلديخاقارةوالمعنىوكراهيةزجرةافيم3اناستخدمسرةوعرنا
3ااسباوأمئاالمىأكقرامنقابوتبخاننصرففملىتدوبمالوحالماحؤول

أفضاضةامافىوااطاانيلوايماةكرصلدارزواحالمبلىاساكافىالمعني
إرةالنزوالبالىضدنىاواأبروأوالثاأنوقامنزبرةالةالنرة

اطلبالوالمعقشقواقيكهالفرعوصافلحبمفاءواالالبن1لتربئ

6نءاالامغبادإاءإالداااحاابركأاتناالحاثفىإذأاليوراثأاغيرابئةبااجهك
الهامنمنوكيرهالعالهطلبفييمالضدالنبماانوالمعقى



لا

اذاضئربااألهشيانئحالءالىئرالموفعخعارأمثل
31والهسبااعنبزقةلمأينذاااالالخالئقءأزوهجملىاوأه

3قتباوالرحبعنهىشذوماافمقبمالخاففنززنقذ
3ئغتربا4اينالومنوالرحلانمطيهذومالانوئحرئم

حراقال

اءوالجعاللركرأفدااأترابنينداثذجانائماا6ائا

آزيئاألحطبينوالضايثنلمعاملذكرالفدنتا
إفرزقاوقال

فيالذيفع11وخوشهحددنهاذااالماصههالءاشبحالمبتفاذا
يخريقرمهالالذياكارالموفعملامبداذلكانلمعقودبرثاراظهز

موثعاجدلمافىكأوالمهبروفةيقروااليصافامناهروةا3الضرب
صاحبإرادبهاأضااظ31لاةاكألىواطبالدرء4يمالىممرلاالها

اقضبواللركوبابعيرااراكليجعلهاالرحلىيةالؤالنافةسواالدعة

العمفركثرهعلىيثوففالتهايدوظظواطالرزقانئوافىاالكاف

تصكرمقدالمعنىالعبعقا4منرغرفيلكمبطالةصاحبمنفكم
اوالوالفاحرجنيرابني5اآلداقفياووافوافرابمثرمنغرضة

لالففيعلبهضدبدا7جااثافياكاليذكرإنانهوالمعنىابقومشالألطالق

لمالذيالماضيالماماخافيااماماايهاءفداجمعلثإئوافرقزيل6زاالول

احنهطويننيإيزقولمعلنحاجمك



انما03أل

1إخريناناخاهلممناياعلىجرالذهؤمااذا
ملفاكماونالشئامبلتىأفيقوأبنايععئامتيتفقل

بديالهالصاضانفالفى

3الغتثيروالغداجمرغالوافنىالصغيرأشاب

14فنييؤمذاكبعدأنىايوهرثلينلةابرا
التنقكيصكاشهنةوصاخاطاونغذونروح

يشتماتشانهنعاوأثوابةانصؤتهويسهفئه

قبماصاجمةلةقطوصاجمائهالمرحتموته

عدالدهرصروفاناحتاذئافىدراحاوهرككلجألصا1

ذلكصاثبغيرحمتفعلاانمنهاوالمعهـردالعادتمعبثموتكدبرنعمهمبازالةفوم

ماصرناالىالمحاميرلغلعلىيمونراالانبااالمضينناخهرئافى3
إلسادوالشيإتبموفيببم11واالياليااليامتناوبانالمعنى13يها

اذاالمعقإضاباوالألشالالزشاساهيومهافهرمت14زممهمهرح
داممااصنى5جديديومبعدهاقىوإلالىمفبضهوفركابوللةضعفت

مجاصمدمنيهبعرالموتانالمعنى161ومساهصاحتفارفهالكاتجهحيااالنسماق

أ7حياتهاياهفيبرنجهكانعماذلكبدبحصدهوناكةوهراخرلباسايلبسهو

مانتماتفاذاطتدةاجاتهوجادامهااالنسمانانوالمعنيبةممدرارنجةما
تهاا



فيهالك

أاافارؤكالئرفيأرواترىفدلعنيومافلتذالم
3انوعيفنمممراؤلمجطوا6ابنةؤصىاترئقماتلنما

3بيااخمثسرلثعضدفالكقالرصالنجوىخهببدائيئ
19الخنيغيزالثالثةوسرشعنذامرىماكاتكوسر

لنيذنياءالئعكفمفبعفاترشادالبعنضأذنىالضروكما
ثابتبنحانلوةا

6انمالفيالعرصيببعذاللهباركالدنسه2االبمالعزضيونا
7نجتالودياهن7االخرصواسثيئكصفاهوديااأنصدالللاأ
يفالثرعنساكفاذانغيرتالالراخالقانفيوافىالعريفالسرىأا

ابخهلقماناوصيكامرااوصيافياعلمالمعني3ئالةكمدعلىكدلى
حدثيخمايتسنعصلوصمدرهىوالنجيالمكاربالفتعواكركرالظى3
فيماخباكنلكعاحباناجيتاذوالمعنينواممظالمرطريقعلىاثنانفيه

شالتالمتىأ4باالوعادخبنهابدااذاالالرنجرىفانمركمنتودعه

جنهفىالاذواحدالىااليمونالكيركالىيتهافواذانفسكغيرالىسرك

طلباالمواغبعضفيؤاجباتانبطونقدوالمعنىثدزمارهاثالةمر

المعنيا16الرشادوعدماثادتفضىواخاممالمفيفديمونانهدكاللرث
يخفظالل01فيخيروال4إدأئاظةوبإجمإلهأفابالمالرض11صبانةان

ذهبواذاكبهتحصيلهساالشاسيقدرالمالذهباذاالمعى7لرض

استرجماعهلىيحالانسكلىقدرفالالعرض

ااالدببابتم



ده104ؤ

بابالنسبب

عامربنهيرةبنقوةبنالحرثبنطفيلبنالتهعبدبنةأفال

كعبيربنثبناظيرةسابن

باوشنباكمارئامطمزاركباعدتونفسذرئاإلىننت

مماأسئبابةاادايأنوضزعأيماااآلرهتيتاأنحسنفا
3ئوذعاتاءعندنااخجذوقليالمحملخذومننجداعاقفاو

ئعالفتروانمضطافاحنسنأولرالمجماأاألزضنتلذبنفيهى

تذئاعيتيفثضلولكنغليذجعابزاطهتعشئاثوليست
الريارةزأروالاطواوالبنمنالموضينفياووالىقاكتألمنيناط1

وعالمماوفدوفربيارالىاضنمتيقرلونفسهيحاطبافهوالمعقالحوالشعب

باالميالىاد31ختعبنشعباكانوقدفوانهاحينمنهازيارتكبعدت

فاذارااوالدةانلمجنليعفيوافىالمألماتديريخةأظاواناب

افاسحوصاصهةضمياطفىاصجزعتهنداهامبابةادايامعك
حتىقفاباخايابوالمعنىالعراقارضالىياهةنارتفعماكلوافعدمه

والنفىذلكلافياىفودلعهثحرراخينونحنجمكومننجدالودعا

باوار4بااوفاعنضباصافياالموافإالاادبفراقراضيةغير

افدىفيوالمهالرليعنبموالمترخالصيفنبموالمصطافاالرضمنازخما41ع
إفياإهيطورجمعفافصلهااخموحناباهارلطياالرضلكبنفمصي
تطددنالاحبابكخباالمواصكاوقاتفانالجزعفيافرطتوانانك
راحةفيهتجداثرهافيوجع11لهاحالبادمودكن



أللح05ى

1طشختنثئؤقالبناثوحاذوننادأعرضانبمعررأيتولعا

مإهذاطانماشبلتامعاالجالوعنطأزجرتهاالئههرىعينيبكمت
3ئكاليتاوأفاعانيوجعثتنىوبئحتئالحينحوتلفت

4تصئكاأنخشيةبهلاليفىألمنىثمالحمىأئامدكروأ
خراوقال

شفيعهاإيئقسفهال3إبشفاعأرسلتليلىوئئئث

بناوتحركتوحالتوحانبهعرضهابدىواعرضيرهبالجزجلالبشر1

ألمجثفيلماابصعينينجت31مشاقاىنازلحبهعواننزعصبباتالثعوق
مياتوتحركتيلنناحاجزاجانبهابدىالبثريترالماافيالياخينومعرفبله

اظأفيهااقياالمجةكونهافياليعرىعييفينجدالىمشافةباطبنالشوق
يفالءالانوتيقنىالحلمبعدلبالجهـيشعرالذياباعنهنعهافال

الالح11والظاه15معافدمعناابئطاوعهاالقربمناليأسمع
ىيثواالتفتتلفتبم3المبربعدالجزعالحلم

بانموواخدعاياوالملصغاهواالءفيها

الحىة6فاتاالكاثهرمنعرث

امنانرالفائتفيتحسراالنفاتيلدواه

لىاوطاسبابمنبينناكانلماباطى

افىموضعهاشونممنوخروجهاثشتمها

جاهاشبهذطلببابهافيعةشظذا



لطألفى

االاجمعهاأأمرأ7كنفثم1انجاهبهفثبنتنيآيئليمنمفىغاةا
الدمينةابنوقال

3ومرنجفادصيفتولةاننرىاألالقلنبامايههبتفيئ

تذمهعيخكاألطأللتعرفمتىنهاقانإطالليااعنضافيا
نبرنخكلمتأوهذلمجؤحوشقغبراعيئهاوخمهتابهاهذت

6خروقال

فيمنئبرثنأعطالفبزأهفلميلىتروهاهتيولماهلكإنربثفي
6صبؤأسألعنودلبعنديىتسنمافاءسدؤتديلىعنأكنو

رائىاهاالجابهفنطلبلىبمنعندياكرمالىارسإةالذيهلالمعنىاا

عرهااحدااطيعوالمخهاعندياكرماجمدالانيخبهنيميتا8يخماطعهااث
ىواتعرضوانبرىاالفافةطلواستفاق4نااولالشفهامالهمزها

لال

والمربمالمعسففيسعادلخياتمورلهتعرضوقدالارماكلوانجدشه
لىاإإنطاط7ثارالمدرالدالواالحالماللوحق5حعنمننجدانودط

االطاللةيةريىالعينكلامرإشواااألااخدبفراقراصهغير
وحمشااالطألثتاانراياماقىنبموالمثمطافاالرفىنارخا

الراسالهامة5رفعنفالوحرشااخباباهارليىاالرضنالثطييفمع
منبمنالمحبيرويبماوتاطاوفاتفانالجزعفيافرطتوانانك

انإثا6فيااعملعقرقبيفيازهافيوجح11صلهاهالبادآودكن



كةثئن

القفرأ11هنقريبتصيغنىفزلثوتجفاغنىليفىعنيلظوإن
خراوقال

3شغوذوالقلهثمئلهوالعقلبرذقيتجلضبئازضفثيوم

التجنمانضوياولرنحثام

3هعقوذوهوالغواديوخذاطرا
ودالهجرانوقال

ثتصدعأثرالظاعينالشؤقمنغرصبيئعفدت3كبداأيا

متسر2مضىفيهنوالهامإلىثأفامففءأعثمية

ئقنعماالحمنهاعرضافليمتليلىرغة8بأعرااسنغنيتانقيالمه1
ايارتحلت3االالعوضالنهـائماتاكالفقرأولرتفقرضناىسانابه

الحدوانلهعنلرقايهالرحلتحتهراضهرعيلقىماوالبرذتالرحلةشددت

القلبوشغلاوجملىمنهايوشدةذهرليلفرطافيوالمعىالتهيرومرالولهمن

اببرأالنضو13المحمذلثىاذفلستتدبرغيرنلاماافعلهرت

ثمثوالمهأمقالباالثدامقلواءإلمسااكبرامنكبوالحدتلزأا
لهومعؤلوأفداةافيرةاالدوشاطحمافلةالرصبعيريالىانصرفت

بم4يرخرانيجبماتدمهاصكدهشهفتنهاهـالييرالمعقرليسبر

االولىنبدلالثانيةةعإهلااللاإلجراوالظثتبالثامجباغرب

عفيةالظاعنيناالجابالمطالقلبشوقاةألمقامنلمافاافيناليدمعنى

منتشفقانبتقارلتيياكبديبتيلةاطاظثعنمعنونااياديك



عيءفقفي

االسدىمطبربناطسينوفالي
الوىئوفدناقبلطدألمذكمث

11حمودهابطيئاجمرابديعلى

صابتيتموتأنأزجووقذكننث
3موذهماوأيأمهاشفىةإذا

والحشاانقلبحبةجؤجعلعتفقذ

3يعيذهابهثمؤقلولىفوىاعهاد

ضدودهاوليفيترافيهاوصفرأكنهاوحمريهانراعبسئود

يفدولمبغربافامنجناالقامةحصولععيشكدمعثمةنيالظاعنيناثرالثوق

باقوايجلدااالوقعنالذاهينالسفروبعداطقبمبنءلنمىرعالتم

الفراقدفيبرةالذافرياانرحبلننلقدكنتوالمتالرجلوالنوى

تفيالمعى3جرهايخمدالالفطالنارمنقبافياوقدهلماقوقيذهبت

دفيهالثىلمفةااقبحبة31إالمدةئقادمبعدتزولانفرجشللصبابةممثرأ

لئدوالمعنىاوعيبعدالمطرمنبمعنماوالدالعهادوالجمعالمطراولوالعهدة
الموىمناوائلوالحشاالقلبحبةفيصيرتحتىواثتعلثالعبابةازدأدت

بقواهحلتمنعلقةءالبانواصبهابعد8الثهوقمئينحددمهاامظنمبنلوها

نفيصببماكناغاطركفهاالعلىنواعيهاالموالممنىالمتدآاليعتق
اطى1لئمافىطديا1يعبا



ك94

اهاغقودزئلئنهائمامنإحكفودهازانتاألؤساطخضرة

2ضوذهاطلباتالحراىرفففلوبئافثحتىئهنيضنا
إذلطاصشرابووقال

وائذيضحكواخاوائذيهاأة

3راألأنزةوائذيوأحياأهات

أرىأنشانوأخسدتركتنيقد
الدكأمااليروعثاءليفيفاء

الهمثمزئرعدكاألئاماسنوةوليلةكلتجوىزذنيفياحبفا
بهانزامنبمقدبايهاءودهاإوفياطصورقاتتدةايفاوهشالمه1

وفىفئدتااييمنيننا3باالتجلتاذاههااكثرممايمنسبهعلبهاعلقثاذا

لإطواحةنةاالزهاريىاطزهرهالبرخيرىاونلتواظزاعيوتفرحتزاحاي

قربوعدبالطفننايعداخذنالحيلباتتاكانوالمعنيسقاوصادهالندى

الدىسقاهاالتيافياظانتمايقوتنتعقوتفرحباقاوترتاححقالوصالاص

واعدااورابولذلككانللمحيمالقعميمرار13نفزناممةفصارت
افىاماتالبيفومعاظوفوالذعرانزعهوراعهالقممجوابتزيهنيلند

لقدواالحياواالماتةواالنساهةاالباولهيثامايفعلهالذئهبااطف

اعهساصفيتلفتاوممطالوحوشتأهلتاذااكحشةنمفيلبقحابقتني
منهااليفينرايتالفيتالفهافيارحوشمعهاكحالحالتيكونانتميبت
وجمدكلوضإلةحرفةزدفيفياحبهاوالمعقالحرقةالجوى5خوفيفزعهماال

االيامثطاوليننفمالالذبميسلىإلعطمنبماشئتماوانعللةي



05

االدهرمابيتاسكنانقضىفدأاوبيبيتىلسزوالدؤجمبهث
3لدئحوالفكررف5الفانجثهءتجاأراهاأتاألهووما

ابضماوتال

3يبماثألقماتفرججمئمالفوادشعفائذيبيد
للماذيماالئقربعيننازعةوعينيويقر

ءالحجماليواتماراوضحسترىأنوأظن2أرىأني
6ابخوالرفث51غيزفاثتعودكاءواليئة

ئهمبنيومنكامدكمثنزحصوأونفميىإلىشاء
نابيارصالمدهاالوفاتبتقضىاسرعجثالدهرمنيجبافىشالم1

امشقعارافيادءذ15ءاواالثونفيحالنهاعاداوصلأانقفىنالما
اراهاافياالاياهايحالةوأيسالمعنى3راقإةإابامالةواسظصلاايام

ايالقلشعف3روالإرفإإعلملييمونالهيرحتىافادهشبفتة

يةلةوتم2نياةالذيانوالمعنىهاعلرفيكلوشعنكةتمعفنهاصاب
وعالدقااةايحةذاهـ4المممن4تاؤإسمافكثإرهاختوفيبيدهبه

قلةفيفيءيقروإشزاإئيتمللبت1اماكملاوقدطااكعرباواطا
نيبتمرفوالمهأفتحباهعاان5اطلمبرىمنالااعهنيقراالادموع
رؤيتهافيشتمثايماخهااتواباللاعكباوعالىاراخإبإاضارىان

بعدتنزحتالويخرهولاةامنالفحثىوالىفىزائدةما6زبذلكفافرح

احبريبةكيرمناوصالالإمنليلةلصدإبببناومعنىلمتهفهوبنوسم
المالهنننىبعدتوروقبباقيوامليماليمنالمط



ك15

1مزم2هلإانمؤتقبلنجلتالاضماتافيصرمكلن3فذ

جعمئيمعرعواغافيبينجوىقايورييتبفولمأ

3عأتشصماافعليسثمبكنمقذكقتأنفتعئهي
اذينةالبنرباشقابوقاذخراوقال

ملهافوادكتزعأكهانثإ
أهاأهوىخاقصكماهواكلقت

أوأفأدقهالمباقةفصاغهاحئمةارهابابجضا
6وأفلتهايرهاالأفيلمماحبىاكانففلنثاتمتح

والقطحعةالفراقتعجاتوممنكمفرقالموانبعلممناوالمعنيصقحاإعرما1
وحزنلحرقةءابقابقائكلمدةاقعمموالمعنىاذلواضرالضلوعانحافىأ3تجا4

شوالمهبعدمعنىوعامميإىليأ3لمجممومخعفمذلافلامشقربيئ
ىالدصجمنىالؤلالزم4أملمابعدبداالثمالىافيلكخبئيصدقتحققى
انكلتوفيظحتالتيانوالمعنيالمحبربايالمهويالببتنمبالوىواوالغلن

افياليسبقبمعنىهناباكرها5تحبدتحبهاانتبلصدزرلكلبسلها
اضهاوالمعنيجمليلةدفيقةبهااتىايلهاواوادفهااطذقالباقةيااصالهااول

فازجيدفقةجمهافاىجكدقنصاغهااحوالمااولفيالعالهابقءصنا

نللهاشبومادتبتةيهصيرهاوالخصراالتلةقهدفيلمجتحب

قملتدالالعناتحتهاانهامنعتالمعني6زجليلةفيهجعلهاوالىدفالساق

لنااقلهاوماوالميلبالعطفمراسلةنتنيثالاكثرهاماكانلصاحبى



ك25

افسفهاالفوادالياككلبزشغسلووساوسلهاوجمذثاواب
خراوفال

ءسدصصصصصءصء

3صياذطويلثمعثلمزضاتهئميقىالعيسلهجمتاهاوالذي

3ريها8االدؤلةوءثئمافىعلىليأدلقبؤيمالدهرناصاتان
خراوفال

انمناظراتعبمتكيرماإقلبكرائداطرقكأزتإذاكأ

صابىألأنتبعضهوالعنعليهرقافىأتالحمةاثذيرأيت
خراوفال

عنهااللوةخطرتوانابداعنمااسلوالافىالمعني11فينأزهدتوقدماعة11

يىوالتيهحرفاها3فليمنساوسافاخرجالىشفيعهاافيرابقليكان
واالرتماالثقرةهنثييافأطبخاالذياالليضاالبلمنوهواعيىجمع

اطهادالك3بمالسراليرمنوالذملالمنبرواالشعثالرضىاةوالمرالي
اقمعمنيظإاومعنىعاواالقالةدولةعليهلكجعلايعدوكوعليوكعلىهن
وسرعةالسفرطولمنمغبرةوضاتهصابتفاهيعتإلىالقرافلنبرالذيثهبا

الوائبذنباذلكلددتممروامكلدولةليالدهرنوائبجعلتأصالسير
كبكانتلذانهكاقئباتالناذبرجعإبهااالمنأضميرفا15نيءافيلهافأل

أليينصق5شواكلالماحاليعتالاتانلةيتتدمالذياالئدزالهوي
هوجمإجمناابهلقيماالىيميلالنهللنلبصموماالعينارعلتاذاكنت

عليهائفدروالعنهاتصرالحسنةكثيرةاثيافرايتالمناظراتعبتكتكرههما



35ا

اارافاائمئيفةفبينجاتهويناميموالصاحبى4اقو

3ارسمنيةالحثفعابعدعرارخديمهررشتمغ
3القطاربعدروضهورألدفقحاتجذاياأال

15زارييزءزهافطوأتنجدااطجافيذإذواهلك
سراروالنلبانصاثشعرناوهايقضيفئهور

حراالوز

16صاصزالجفنفياغاوماتواصتعرضتاءيوم21أخانيوكا

انطفااحقنعاخممافوفرضحهاميارانحمواتميمإفءمافةالم5
إفىاراذاال8اأالتاوايثنءجرتبإثاالدتدالجمنالنئر11عون

ردة5امراراأ3رةاصااقومالالجع3كافةانيحإرطااجزبين
بضاصريعانالبل1ياقولنارقيوءخالىاةحافراىءنا

وهرأاواذالغنجدرارءةراءاصهنالمشامعطرغخشاالموضعيذبين

هناالرأئحةكاوالىأطبأبالنيمياحالىتعرعالضافحات131امثتابعدجديمال
ضهررائحوفوحادفياتلذايىيأاالصفيبثيوالمعنيقطراتطاروا

ياابفااليسوضبربوالمتيبهرفحمبهرىوازعالهعيهزرى1أاطراعمب

واهتبمااياكلمساعدتهناكاراضياهنوانتبنجدنازاينكانواحيماناهالثزمان

علمناوهامتتضهوركوراطأذنالىاانقيوالمهخرهاثهر11مرار151يدهوتر

احزقيومماقيالمه6العكاوطيبالذهمنيخهكنالماخرهاباوالفهابانط
بالدموعةمملوهواالجفانصارتفرافيوارادتفياعرضتيومبيتيانواقلقز
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11المحاجرأسلمتأالتفاتا2ابنظرةيدبعأعادتفلمأ
حراوفال

مزراايثنثأرأوخاوأبذؤاوأناعوادتشحينالرأيثولمئا

3ئهراوأنجركغيؤماأزوركئمفدوالءجفائاوهابيجعا
القرشيينبعضوقال

ةهوئاتهوىوالغلثراعاقاعفاثالللالفيشا رس

مفميااستطعمثفماؤفناأثرايمفيالقلفعلىخطرةخطرت

آانمطياحصآإتفادوقأالعثئؤلكدعانيابئإصذقفث

اخفاتااإدتءالالإيااتاب11مندويىمااهثنعجراوهوتاياقع1ا
اكاكرنا3أسبابااوانحبشثةنماجرلمراحمالدلتدتبهىالىناظرة

41113ظال0111اواإوهد011طا11دواه1كات ايىربمرخررصسصرىههوحمناع

بقطرفيكركسلنمإاكترايىاشاليتينوممنيداوةااوالعليلماجرابجعالى

ورآثوماازعرتننابيالغضاقلالتمائليئراشرنى11واظنىفىالحى

االعداهنخوفابلىعداوةوالفاثىمنذالثناومنهراوالمجرم
5ذلاسالىاعلىمنطضااوالهرىذقضبردتهرضاناةواكتإرا

هديفنيرفينحننمابينالوسنيوهنكاإيلرمتمضىاوهن

منحالةفاجأتنياذاسفلالىاعلىمنسافطةبناتقضواالبالموضعبن
اوجمدمنلحففطمالمثدةاسيراافدرعلىفلمالليلمنفتضىبعدبمراك

لبيكفكاالشوقداميودعافىاظطرهتلكتقفاجمالمالمعنىواطضالحث6
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هزةابنوفال

اعينيفستبقمناخبىوكفلىبهءاليزدالئكادهغكاسنبق
آ1الحدقوالهلذاعدقالجفووالببافحةجمادتوإدقاشونراليس

خراوقال

بزذفلنمحيناث14أعاوقدكشث
3علاليخاحتيواالبرائمقفن11بي

ثنياتطالغذورنمأثمذعلىنجابيماخليلبئئليناأرول
الئالقياوأناليرشأءكليايقرلىواللقاغنرجوالظيليق

النالدموععنبخازوالمدامعصهاهلماوداه1ابالمطىاسرعاللحادبينوقات

فتفصدءباليوالدمعكبقاهعلىاحرصكأوالمهالدموعخارىءالمدا
خرصالدخهوشالىحعنوهـاضا3نهحا4ءالدمبادرةننجهراءواكنيص
الىالدئإرىءأيتوالمعنىاميناسرادوحدنةجمعقوالحلىيناالى

الذيافعلاهذاعلىبباقيةالحدقوالالجؤنالبالدمرخجادتوانالعين
لفينمجناالرىاءلباكأكنتوافىهاالحاالبرام3اباهوصثثره
بةالغرناالجنابةشكلنيانالىيبرموصعايهوانقضابرمواناعلطيخفض
مثلنارايتماوالمعنىوالذلاالستهانةعنكنايةالترابوصالرشكاممنوالركم
ظيلبنتراناالمعنى5وذلهالعدأصتهانةعلىنمافياداشىبةالغرفيضيلين

االظيلينترىوالدمناواقبصفيالمقاتءسياأاقدبمن
المالقاةنبؤمو



65أل

1شافيالعيتيذتلنئوهانجذكيالنداظالكءاطولونيقو
3لمذاولقهالئموإتإلمطالغضائبمثيالتلجزعانابلى

حراوقال

ولالخطثهيخةاألحبابقرقةسوىوجذتهاالرمانتاهصكل

4أبىامنا8طيقماالوكافنيالهوىبمكابهنحاهافيوفلث
فلصذعتالمحةأزرالأفقانهوىفادةالديفلنثايهااحأال

مطهربناطبنوفال

يسلمثرثوانيإصأساايخسالج

آتجئنوالمحايرؤابعذي3أكأن

فيمابالعدنساويكفيغاتاانكبقرينلعنىوالمضرورنجدكسكن1

منعطفالجزع3المررلعينيكشافياآقىالفخدكبهيتخاقون

ينبتالديباواديمعابمليواولنملهمفقافيوالمتجرفاوالةأوادي
االفرفةسهلةهينةحيبةكلى311االقابينهولينييشفقلموانافحاافي

ناينصحتاذابيتينامعنى5وههبهإبم4بةهاعظمفانهااالجاب
القالبايهاااللهنقالتعإاقدرماالالمحثقلىمنكافنيالهرىننلحبن
ببصؤنظرايهاسثثرت16عينيكافرالثهالنيوئتمماليوكطالتابم

ابرلممهمنحوىابصارهموتطهحالىينظروناذالناسمنانعصئوافى
مثلىمحبالمطروبتهمفبلوالرويتهمبعد
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للعقلدثأدحبيجالئضوصئرمالعقألكلهلمترخليأصنربمونيقو
آمنأفتلينمودةاأجريهكأنيقاقيهومقحبهنوياعصا
3فلياءمنوجنجنقالبيلىأجثأهننهاكانأنمثاطيخاتومن

تبيرابىبنممروقال

تتقعاأنالحئمطزهاهاوخوهوأسفرتاطدبولهاقاوضنا

ؤضعاأواءأكلبئأوبىاوقلنعرنجنياسئاأنرفاتاكتاتج

6اضبعاذراعاكفهافسنيقيمينلمتئمالهوىأسبابتوقر

اليكيعدالحبادفةءافطعمنهمنمحالييؤلنماوالمعنىالقطعالصرم1ا

قللىسلبالعخليحلالذياطبيبنفةاش11ؤطحانيعلصراوأقلاله
3ليأقحلهءحزالهمودتينعيقثاننلمنحبىمناواتجىإكاا2

اطديثفيالتفاوضااهلىحبعلطاهاثاحباوترافىاحب7باتوهنالمعنى

تنازعنالمافيوالمهابمرواالحسنالمنظروالىهرظهروطلعواسفرراجماعال
منثاوهنعاطنارالبهاتخفاوصت3وخاقتواثىفيواندفعشااطديث

التعدىىوالهلماابجبموهرفانتظايلهنتا51ؤبهالمجانيبهيثرخهاان

كطعرةلماإقواجر11فيامرعواوفعاالعياوهوامماللمتواكل
يأا6راحلتهاكلكأامرعلصقاننرفننىلمانهنوزممنعقئنافان

وصلهنفيالصمعجبءمالمنتانهنوالمضقلىكرسوقالحباسعبدمن
فدرناذاذراعافييقدرفصاراببدهاصلمنىالىابابقربن

اهنصلىيديزكالهانايابعا
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انفعاذضفعانسطيغفهلضرزتإنمأويحكيمالريهنوئلن
الثعلبىىيالىابووقال

مفاتفةايرتبىطربعلىولقذفنحزبأمتبنضئيهل
3شاغلالدئثأدآيعزكجنفبهرفقاوضذحسنعضقمئبنة

3تعاجميةئاخفيغرزهمملئمارارجلاثنىناءقلبماالرة

صضدسطغويهفدرماسنباهـداذانافافالنرىايقال1
فيهاهاملاوبمونينصسمااالبفيراضيفواذاترحمثةويحونسنطغعن
كاماالصجرابوهرهكرهبانفننفعاواننصبيحاوتهاافينههفكلراخفعل
فهلبىاضرارلمحاهنهنوصغكانمايحكومدحينفيلبالموقلتوالممنيافابا

أسثاطاالنانتلحقحفةإطربا31فننفعنيلجنهنوقيعمحانتشطيح

ة3إهااغتلهواةااإ70جاهمكأنهيبيتباتهنهمايزتوجزعاو
اكرمهناوالعنقيمةاكرالنافةوفبلهإيتافياجنالهنكلتنازعهفاعل
انهالبيتيئتوءالجنبوالدفحكوعركايىوالجفاالصلصوخل

عنيونلرحالمرأةهدارفينوطناةراكبارافيملتمنياوجهعلىيفول
والمرفقاظدصنمفعتقهاتوجبنواهداالاالفةوهدهأبهاشكاهمثقل

النفسشهمةادالفحصةذيمااخالمرادفلمطارورالىعنجماناك
إمحوثواصلهالثرطجرابوتعاجلهالركابوالغرزلنثاطخوفابهاكالى

شديدهادالفوذكيةابايصفهاانهوالمعقاالاحركةاليهانقلنخهجزمما
عاطنهلمالذعوكالبركابهارجلهعطفانهاصاحبانحقالسيرفيالسرعة
منكورهاتمكنهانتيبهفنهضت



عهـ95

اعاطفةلقالحأغيدلالنزقليلنالنرىفيالقودالنواغبخابئاري
مجماففةاقننأنهغئصرىلمجلقوبفضةفزكبعذنجدمراجغ

الهدىجمالنبناللهعبدوقال

13ثؤلهافيباصكايبيلبسنتهاثاءنسائسذوحفة
ثغولهانمتهافي3برصةثاكأإبالثئربالجديدة

ؤبهافبدلمبافهمنوصهلة
هاتطو4والطواقصاراتطول

وممطبرةصهخالجرىوااهنقايلةواافةاكاقودابمحوالؤدقابارىت
ءالنعاءايحلىأيمنلذياطلإواالناعمغيدابعيرواالاانففيتية

الموفوعةالحالقاتيتضةخاقيااالعماقلمةةطوااخوقاالنافةبهذبنجاثاوافى

الفرك3ايحلىيالنحاهيشبهالالخاقناعمأالسفاركثيررحلانوفهافي
لهابغخسهدةنجدزاصدفيااصيرواااظفيفالجافلالذصفىحواالالبغفة
زمنقطفىوالظريةعلىنصىابيشب3حاؤهاقلباذصبصريعنمعرض
ءحنا9إإروربلمعق1االثمابحرعلبتهبهااظمناثهولواثابي
فيباكرتنيكرلمنسغتبابيزمنبهاتمعتصكحقةنهاعرفالهطبة

بهعافبولوانامنلىردىاوايئاسةبمعمىقيةاواالدرعالسربال4باحاا
دةزكانهأفيشباكاكلكنؤانشابةاضهاكأوالىونالبفيهتسيلوادهركلغيل

جةالمنسملخملة51ادياماهبسقيوالذيكالبردىالبنيةحسنالخلق

بالفصيرهوالبالطويلةالبعةربهاثوتحتاللحمممنايةسمينةااوالمعق



ثهـ06

اجديلئهاألقراحينثهتنهاعلىكافروعأودمقسهآكأن
3اخوابادءبيضافيءوصهباوفيةوزقمنعقوفبيضوا

3قالجاشأربيناانلذكهيعناتضؤغنتمنالراؤوفيلثاذاص
عهالخةالدمتبنالتهعدوقال

مةيصعواااالمحتثماتوكيمنودلرنهاإلمحئوللمحقناولعأ

تفرجأبوانفةدنمانوتانههوأنهيعفنمانعينينقذىقليأل

6خانقةالغيظمنوتبريرعإلاأرهمافسلئمعرضنافسمفمنا
ارشاحالجديلاظهرالخن1هاعافىءشيكلوفرعااليضريراطالدمقىبما

غامةفراابيضبراحربقوالراضااءفااامنمشهاعلىنلمعنىكا

فيانعرةاوهعيناالخدالحنيفجماالىالمقرهـ31ارشاحموضعفيييفا
اقياااالوافىلجاطاظرباهما1يةااةوااللحماقإلصااالعنقصعحة
مصنيوحمرهوادااانهااظرهاممهيتالممماةالىاووق3اظرفيهاتدار

حظيتيةهخزقاصما9تميلاالخديمنخفيفايضرجوربابيشينا

فياذاصاهااستدراضلظاهردراةنيةطزجماجةفيرةورببهم

بمبكبرهادإقالثارلذةفييالىركيترائحةاندمثرتكاهشيفاةالمه
ترخيوتواالحماقللىااصراارفيقاثصوحيادجالىول14اء

عرضشا16الداهيةبائقةحهخابوائقاهفاالمنالىداهخلىوالعاتق
لحفناولمااصألئةااالبياتهعالتعثديدبحاتبروااالولالبتفيلماجواب

ئقةطمنالقميصبقعالاللحمحفبفقيموخلفثةاطفهاالتيبالهوادح
بعيفيهلبىالنظرحاداقيماوذلكاللحمبمرةيخرعظامهالناالرضعلي



16أل

ارافقة2احياهاداملةبكرولنننيثلمدارفسايرته
وانهوصالالنارأتفلمأ

مفةيشراعلينامفشوبالصرهىمد

بهرمتلؤكمياتبطررمتني
3ونجائقسهنحزةنجياليئل

وصضةفثكاءلمينهاءءواخح
14شقائمةلضجدذىذااوميفن

القينيانالطأبوالءو

تهدكناأانالموتانهلعلمعرلنهشدةمنفنحناملهكلايخرهامديدفذى

علىافيؤاعظممنيهلماكاروهوعايناوسلمعليهنساصنانيوناددوأهي
اثوتمنيتميلمافةفرافقته1بخنافهآخذغيفلشدوفياهله

والكطلماجرابرمتني3القطعالمرم3إاكرههانىمعحيامادامارافقه
ناليفومعنىالقميصلبنةويبنيقةجمعوالبنائقالطرىالدموالخجيعالثمبئا
نظرتناعيالتدمفروباالقطعسرادقوانليننانالفىالانهالحيدبةراثو

الطرىبالدموبنائقهنحرهوبلاقنلتجاعابهنظرتوبطرفمبهرةالى
منويشقيفةجمعوالشقائقالغيثوالحياالمعانصضواوالنظراللمعا

تعذربعدلمجميلمواعدةبعينبهابنظرايفتيوروالمعىاالفئفيالهلبهق
نجدارضفيشقائقهرتظالذيالغيثبرقلمعانيثبلمعانهكاالمطلوب

رمطركفظنهبرقوهو
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1الجواخفؤقالصقسازئقاهايئوائحوقبلنؤحتجلعلألفيالا
3براغسثوايياءلابراغدعلىنفسيلهفياغدوتجبئ

عصفاغفيلمحأءفيوغودزتذموعفنمنفيفنأمحابيإذافى
بصالحالفضاهاألزضافئنيوماألخيكماتماهلونيقو

حراالوة

الجمزالخرقالرعالجمرتجنادلؤقلبىأنإألالوجمدهل
6نهرواللدممبالضلوالذهائممغرموبكأنيالهقاني

ناليظمعنى3اصدراضاغاطغتحجيافىمابذكرالفمىتطيبالنعيل1
انوقبلالتراقياروحاوتبلغامهتانفبلاحببذكرمننفمصيطيبااال
الصفائح3معيمبذاهبامحابرولتذهباذاإلىالىياحسرتيوالغديايى

فيصهتوحهمةءامنالدمرععرياعيابيراخاذاوالمعنىيةالعرالححار

الخيكماطغهلفيقورنالناسيألشالمهأل4علىبهامفطىصفاخذىنجر
ليعىفيوالمهفدرهالرخفيد5اواسعةاالرضفياللحديثاحكلوممنقبره

االبيغيماالبمونالجرحىمنقربلىقايانوهوبيالذياالهذاجدإ

جوالهائماطومهالذيرما6كفرقالجروكانالجمرنارنارهتلظبرعفدر

يدخلالئوالمهيتبينيخلصهبثيإيراينهرواللاصمالووالمتير

يخالصليىوحبكهاثمبكوافيغرامالكحيبمونانووصههاطقفي
هتببنوال
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1السيفألبراءئخوراوانكخمثهعكذانخطمطبزبافالزاثنفاء
حراوفال

3وصدفيبينهممنمايلقؤنخمفنثتتىليايضبابةالىخحونتشئ

3بعديوالمحبفبليياقهانمكهاالمحبلذةففصيفكانت
اطفيلابنرمةشوقال

ثالمزاهرواصطفانعئاالزقدئمقفعرطولةالهيرشديدءويويم
المناخرمشيناالاعاغصاةتيوصخبازوحتسعذوةلدن
الحضاجرعوفيطفاأوووزاءعشبةرلث11أباريقكأن

معاوماءداواقاشهبينزلالذيكاناتإقطافىاحمراالطبأا
مأهوبعلمفالبيحلالذيكانواقبهإداالنيفارفنهفامدواويعرف

المجونبمةايبيتبنمحى3وحرارةالشوقرالحبابة3ايضافارقني6فا
وحدكأذلمثتحملتلىافيوأودالعثقغايةخلجعنوراةالثوقحرارة
والبعديفبليمخلهاخبيجدمالمالذةنلتسينتجبيضهممن
وربإئوااوتارهوتحوكود11ضربايالمزاهرواصطماقرلىاالىقدمعأ

وقتفياذبايحار15الغناهعوصاظربشربيناففالحرشديديوم

فيوالمهوصنهااالنفقصبةارئفلاصموااالنوفثمانماخروشمالعمثبى
مىيطيعونالمسكأنواكانواوالذينيالهالىافداةانجمردالمنااثى

اظرالعثعول6ميهبزونبانفسهممعصبننهمفيههمكياوينهاهمبمنعهم
ءماكطيوروامياتفركتاذااظراوافيكأنوالمعفطالفراتهشاططوالماف



46

ءطيىمقالجرمميالثعلبجابرينقال

1يقيفبغيررئامنءبعسياسعررئاردذتهتخبرعنوم

3بأمينخئزتهادتأناوماعنالكتياءاتتصحنيفقال
نجسبننفروقال

الدهوزمنةغيرتأراهلنفرهاثيضةقاقأال

ثزرانهالشعرىكائكتوغبعديغيرتقذنتكذاكوا

الطائيمهربنبرجوفال

5خوئماتغورتإذاسقيصطيحآالكاسيزيدوندإن

الكمةالعميا1والحلوقاطاجرصوجةالساحلباعلىعثيةاجتست

ارهاعلىانهترمممرربااصلرعنئطلتخصوربوالمعنهطالمبهمة

السرمكتومعلىيقفصانمنى2ابىانهالمعى3شعاكاءيفهمفألبانغير

مجرىواجرفيكاهيبوادخمافيانخصحنيفالعندهسرناافثىلمفابيتا

مبهرةفالتبهيسةانىالمه3بيننامماخبرتهاناواستالمجنافىنعحائك

العبوركوكىالشعرىالدهربحوادثمفيراارافافيلنفرعرضالذيها

بهتنكراالمافقلتيالمعنفببردهاصقطثواذابحرهاالراعيةالمالتعبرطلعاذا
فتحولتوتألؤارافااالعبورلشعرىففدكنتابضافبكموجودمي

ساءايزيدنديموربفىوالمهغابثايوثغورتافديمالندمان5وتفيرت
النبوآغابتاذاقيتهعهثرنهلحسنظيا



ك56

ايلئومث4مألرقةاءوكشفثسهبرا4رفث
مهفئوئمختلقالفتيانثخرققاملمهثىأنفلفا

3نماوالميئمءانعزفودثواستفناوييماتابروالى

ث1الغريخخاذرةصلفلهخلشيكاذتشارفهاة

هغعىو4طرثفأثخ
ردإومأماكسكاءيقالتإبنإ

األديخإفقعكميتأمثلمالهاءناانيصبقراها

ماكانعنهوازأتانومهننبهظوالمعنىالمزجفاليلرااظنالمعز1
تنعصي2المعرفةسقيتهبانالشربمعاطاةعلىإهاينالالئمبالةنالزرات

3الجردفيالمباوالهفومألقاالاكريموالغنلقخىارقإظع
وومميقوائملمألثعلىمحثىوكاسنةالسيةوافاودبدهالظةااوجناهـ

فتىقاممحرانفلمااجبتينأمنىوالعضيآقوإمابهامظمامناصبمواصف
تثيووفشتفعرقبهامميخةةشديىناقةالىبذولاالخألقكريمصي

كادثالضخمةافةإااكهاة4قوامهابهوماالعرقوبنهاضعفحنىقوائم
لشيخكانتمتنجليظةالنافةوتمكوالمعئالمسنةوالثارفالنفيتدخل
لهفينرمهالثمناعلىمالكهفبستامنجرهماليخرامحرواالشربوقتفيينحر

وموالرشاربجمعالعثربزهظقهكرماسوءعلىإصرواغمارمالةاثذافيعد
الثعمارببنجمغاناقةاتلكمنالفتىذلدمفاوالمعقاالنالهمنالمعائل

اظروكميتاطنامورة6ءاالنالمنسائلةسمابثبنكابابرعلبهموطاف
في15
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1كلومنمتنزانقؤمنترافلحتئشربهاغش
مفيكوماوإنمرافقفئلإلمطحئساتابأاووافقئتا
3الصريمأيسنةحراقبزهلصوارسلىارعالطواناصساء

ثيدوملؤاميشفيالمجباثعملثوبيفذاكبتنابيقف

المحهئملهايعدوغرالتشعربعنذثنمعاتوفيا
اخديخواثااألموالذوووبياسئمأكاوتنطوتا

لمكترىشوافىالجلدواالديموصفاحسنوفقعوادواقرةالبثنالتياظر
بهذاتمييمترنحث1االدآرةحثيجراحوصورةلهاسافيواظره
نهمافلثدضبيهاثمارىفييلايفاتزاواوالمعنيالجراحاتوموالوهكذا
الئيالنافهوفءفناشخاصلوامدلألخشا3دماهمللسجرحى

فقمائوااالمالعظيمةوثبجمعكوماواكوموزورهافقهاهصببنتباعد
ةتاالسةثظءااوزشرهأانةعصتتاعدنوقافىكااةبوالىكابذالمثدبه

ئوالمهالزلمغاعريواموضعوحزاقحمقاكبقراحوارا13فربهناها
اسيهاوفدحزاقبرملاوححقبقرمنممقطبالىتالثكلالناوركأنا

نجتناكأافىيرافيوايصرعتلخفتوالىممزبالصيادينالىالرلذالث

اياطيهفيالمسكبهتطبةاخرىلمقولذةالمتقدمةاللذةتلكبين

اكمانعنهاكفلكيفوالالىسرعةاعادتمنايتياللذةبتلكفتاتجراراسش

المحعانهيدومهلبنحنماذكرفليتبماموصوفةاخرىلجذةانملتحتى
سنمغنياتيخااقيشاهذالذةتمامومننىواالحارالماهواطيمخياتالمة

النتبرالعديم6زللغملالحارالمالهابعدكالغزالنابمونسابينالشار



ك6أل

1مقيئصفا4وأغالهىوفساففهىاحفرإلى
ئيالاالرتبناباسوقال

مالعثئزبانةيخشيننحيهليئضقدوالغوابةخليليهلئم
3واالببالهويؤشمروراونفربزئةالرجالتمالئسل
ثخبوثذأعضلالدهرفإنلخيرفاجعلنهسااعةسراختذاا

راصلإهننأؤيخإكأيألفان

كربوثاءئاخبرومالفنكفق

بيخنااقالراضجارهااصناحوااجوفخوافىفورافيراالحة1

فىيمتا8ةأتخااوهاماتجللعابمعني3والدفنالموتالىامرناحرواوناهبناانما
والمثنىالواحدإفئينئذونعلاسمكهيجعلىمنئهممذهبانانبوالهرب
ولماقنهانصربميجعلةمنومهمحالةعلطنثوالمووالمدكروالجع
دافيانهايةاباوالمقثىهايؤننهوويذكرمهويجهثنيهزتهرفعلالذي

ءمااخدامنحارىااعيوهمأصاالىلقيقدوالغواتةيتيباصدهاموالمئاصمكرا
فيملموالمعنىرويتندةوالىلهماعنهازالالهأ3زأظاالذا رءسربو

اهصلاواالمبباالكواهاالادتصوندخعترب11علىافاساذميالونز

فيدإجعالهاساعةفوصةوصدثاذاامثروالمعنياتهبججوافباباالتاصجا

ءيالىنلايمثنالانقزاعهيمكنالالدهرعلنهيعضمااظيرفان
فزاجاالمنحالهيحلالالدهرانالمعنى5اعوجاجفهاالنياالبمن

مقابلتهافيالفمتافياالحةتلتى



كهـ86

خراوقال

1الجذوبأقرازتههاكانتوإنسأيئهسكنهااألرضحثاه
آتجاحلجطخلصكنوأزضابشضهثومادهري

3دلييثأنملةكلنجئىححقالمحنمرلؤشسربتأعاذل

هضلجباليءاتلصبماانيؤعكاصددرقياذا
البرالنيصعترهابووفال

لقاذفتعرنحىثنتنطفةفما

داشالواالجودييخاص4

تتنمايصالثأفزتةفلئا

فارممأفهوماةكدألاد8

كانوانصلىفيهبلدفياالالمقاماحبالوالمعنىجدجمعالجدربأ
الذيكنودهركطفيبعادةميخاالرفبنصبسالمعنى3ذحطاابدا

وجوابلعذرتنىاذاعاذلةصرخمعاذلبالحيهوبهازل
حركةانملةلكلبمونحنىالشربفيراكترتياعاذلةالبيتينومعنى

خطالمالماالنطفة5مالياتالففياخطاثماافيوممتعذريلقبلتاذا
اكنفالجوديالملروارادبجنبثاالبردوالمزنعبمالمزنوارادهيةالكولمالذي

دهلصىبهعابا6المظدموالدامسجبلاهموالجودىوالناجة
أباردطرسواالجلىفيضتوق



96ر

افاريرالمجأرىيخاتيصعوافيدبرتحومافيهامنمايببا
فيالخرخالدنةالحرقال

آافقذهاعندانجمارتؤدئغدةنحرواوافي

3إمنوسملهاوأضحسقالمساصسهابأسلدلتلو
اصلطواءنواائينيزودبهازالخيايثرندجاد

ألاتجلمألاضاوغافيءتأصاضيمناهاامرفت
خراوفال

قطعانااأحسثائيضلىضاثاديصأنماالوباتاءمريضات

دىطمسيهالسمالتامرنهاإساالبياتسومرساىالرعىا

عذبةهـبردعالاثحمالارججتضقرقافيالماثذاإلرفالمفلمالااليلفي

ةلراصدقصعنو5هـإرواقذاصكنذءافرلوالةراذهفمبرصان

اببمتاااالماابدلتو31المعقالبهعامقاطجهاواتنيدهاونوهـماإقعاراو31
الحدبدطفىواخهاسابمنلدارظووأالفوابدامحلطمحصءافاا4القممم

افمايىبعهاالراالياتومعقالمنزلوالمغنيرجوابالجلةلعرفت15
اهقلااعبتهاافياالبدنوممبالجارعندمنيغداةالحجيجايخرهااقيابالقراجمن

اعلىاالسفافىاسفلاالعلىوصارةالمرا5هذدإرلرتءوالبركلئقدرفلم
لعرتاقحطاهناصابهاوهاخلوهاذلكعنفيرداظبيربهايعرفهاانفيقرب

فىسيتألكانحتىهواصلتهااياماهلهاودهنضلويعليهانطتلمامشلها
فطوافىالتمايلاضهادكطاايظوالرجعةالسبريىالؤائمرغبةاالو6منهاهثهـي



ك07أل

11ترنعاماأعطانمقنرغىنياأخصرإكيماانسيابئسيهث
حراوفال

2وراءنتموأقانبنئعناوالضدفيالزوادتبىا

3غيوراولمجىعاسدهنبفنتناوحتافشيإءالرياحواذا
انطاحبنجمهروقال

أنحموهووحففيهوتغيثفرعهافيامتسخص8بيضا
ماللميهاعإذوكآئهساطعكنهارفجهأنهاف
ثامنهناحثاهئيقطعأنيخفنيفاتسنهنفيةهمائالتنيمفاطبيباتان
بردواخمزالجةوالجانشداثيب1ضورنودفةاردافهناثةمن

ماتقدرفشرفيبردالمطرمنفاضتتدافعاقياالجةسثجهنفييثبهنشإشوا
هاوأق5المرادرعتيصخصاواذىبهعالتدى3اعطافهامنعإ

لمااوذروادفهاهتاالحبيباتهذانوالمعيخاوتممسمنكلتيازعا

والمعقتقابكتناوحت3لدروعهاورإظوانلياامىةافاامنآلستهءا
ادرمنالتمقوالدبرروالصباوالجوبكالثمالققابلتباحالرهبناذا

ينبهمامحاسنهامنفظهربهاصوقبلوروادفهاذيهايمعهنماوظهرهاببطنها

يمرهاكيورفانمييظهرمنهاخفىماالناخبمارةاصاحبيهبجوافلاةاالحاسد
5االمظواالمحمالسوادكثيرواوحفالراسشعرالفرع1ينخبهأوالحاس

جرتقامتفاذاالثيريلةطونقيةصافيةديضايئاررهذانالبيتينمعنى

شديدالسواداصولهكثيركئرةطولهمعوهوفيهفنغيبشرهاارسلنهواذا
الثعودثمثوكانظالهضللمنضهارماطعيافهالشدةفينهافالظلمة



17

حراوفال

1طلعاالبذرئةبهايترا3فحأنمامغتزةتهانأئل

مفعااالدمغففئأحتئىالدخمنهاللفمنهاافيقاهالصثماذاا
عضابايمنىخزاعةمنجمعةبنالرحمنعدبنالكثيروة

3عالئمجبيةافىاجؤضعيربماأتيالودادةتتىوماوددث

رئمالفوتفمنيلنمشراكانوإن4وعلترسرنياخيركاتنناء
والئمليعاذرئهافريقيقاألتفرئتفئدناوماذكرئث

ةرانمأيمالصقابلهنماواخزعوةالفئيميقبلأنأبىفريق
إفاوزال

بمنةوارادغافلةايمضرة1نهارضبياىيثظلمييلىعلهاسوادهلشدة

رافىجمهارإيتحماخااكاانيفكافلةوثا11نظرتقوالمهوجههالبدر

وجدابمتمحاسنهامنعينيمألتاذاأهىواه4ارالدخانزف3ؤأهاطا
يغيوماتمنيتفوالمهحاجببنيمنالحاجيةأ3طهالدخافىحتيعليها

تضرهماكانفانالمعشلياطاصةعزةفابعليهينطويبمالمطانىاقط
5الئعات11ملىمننفسىارحتاعراضآوانكانذلكصافياسفيودالي

تالمها6بلحنيوفميعذرفيفسمفسهينصارتاالالضفىنذكرتكمانىافى
الضيمامحثملخرمنهماااللقعم1فهراالجفاهابمرالمذكورينينأقسامنفقسم
بالذلة
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اسواههابالد8واوطافيإلمنابىالمطسغباحبثتائتيوأت
مقذاهئماثالطئيلدريلؤوعرةإلقذىلاجيعتاذرفتذااء

3وادياجمالهمأانطاببأخرىأصمنحتثماةبألرزاوصئت

4جزاهئهاذمةاجمازيرافىااسةتمشذاررثاانتذرفاو
نصببوقال

أالفيءواوهفنهففىماهةللخحفيتلقذهت

آاألغرأتهقدممالنفعصيواننيذاكاعذاراعندفقلت

7الهائماوتأةواليسعدىصبابةذهاشفياءأزئمأ
وثحيرتياحكخبةعلىحبتكثرتابمافيوالمعنيضهاانءبداوشنر1
ناىءسالىذالمعنيسالتذؤ31إديباخبةعلىاإدكإخبةثرتا

اإلبثبعزهانمإالطبيبيدريواقدىاطخسياعلةجعلتخبالد

إفىواالتعةبمحنيباحرىلهفيفينااناا3الجالإكااناذذالثفي
دلذااخرىةحرصاالبالموفعواصبحترهالموضعذابونزلتحلتااخه
وإفيوائدةزاواطاراضياأذرى4لمهسالممابحلهادبينالىكلألطاب

همةكيحزممطكانيتعلىهالفياخذتاحطنمنعالداليحاناطارت

لمااعزةالتجلاههـذلككانولىممنعالبساوعطفطزاهماعلايعلى

أمفوالوهنالناهممنافاناوأجانبهااليلناديهفاهعليألصاتعطف
نوىمزظانيةغيرواناكصنعلىيلاةظلفيالحامةادتأيتدإفيواالإلل
تلتةاطاظكحبنكلعتلماافىابعبنينمعنى7للحالاواووانق6



أل37

1الهمائصءإكابابقتنيلهاسعاشقالؤكنعثاللهوبيتكذبمث
حراوقال

متعوإينابالمحنيىعلىالسمالىجققيكاللهأرار

3وآملنإاتراءفيواوجذيتتجدثثألمافاءئي
وفقليناقالالهفيابربئأنييخربكذيالجأويي

احرلةا

أهذوالبماليإيئعنيسفأوانمفواكأبرجياصااألأبىؤاخا
1تسليوالبليلىخريبهااىتالتيكيزهافإذاخرىباتسلق

صبابةعاحبمخيرافىاديهفابصرتقدهاعلىإغيوالئئامعتذرا
كون11فادفيالمهاألفتيات10علىاصلالنا1يفها8اعلىامةاطوجلأصعدي
يهاتيسبهحتىهالبجمتلماشقاعوكنتاللهيتوادعيتهيماذبا
رغيلواقعولالشمامومنعظمف6اسا1اغقىواكرنغأرار31ضاول
ينترفعمنعلىثواهزظمالهفيرفيقاخكتهاجعللمعنىوالكافيتالصي

بنولظهرثمهايموكنيكوجدكوجدىانإئا3هابمواباالنينصوتك
تعقلينوانتطوجعلىايمانمنيبؤننوكننزاعكثينرايرانالمعنيا
جوابتسلى6يانالعمبمعنيهناوالجاحاخابىا5اوجهعلىذهابكضافة

بالمالللىعنيلهولمالسلوعنعميانااالادهفوابىولمانااليفومعنىلما

حبعلىتحملعارتعنهابهاتساىالتيفاذايخرهاىخرباهثلىواالهل
عنهانشنلهولميلى



عأل7ء

كئبرصفىاخروفال

امحيحغيرزمانامنكممرتهابعدياعرهنعنثلبمارئيجمبث
منذراصةليالفشبنةكاننفاء

آمرضيذاكلظعنبرثفقذ

ذيولنمعئيسالرا8ءغطاتجلى
3لسرجينخليفوادبءغطا

هاذبنعروةوقال

ثاجتمعاالدهرهاطولنيموالفرقتةللبيىتعنيهماالفان

1ئمعافوىادايدعادعوةإذاثمبابهسانشاصتامهمتقنالن
زمايمبقيتماربهتاعزمنكدأئيبرمنانعجبانيوالمعنىعزةمرخمعز1

حبلراحةمرضمنالنفىضفاهكانفانالمعق3حصيخرايفهريالطو

ناينمفارقفيرباقاوجدوكنيريحنيذاككانانفهشفيتفقدلي
والمريحجاباكفييهعكانالذىواد11س8الرا9بنطااراد3لمالرا

ابيضس8الرافصارياضعئيراسوادوابمثفتجلىوالمعنيالسهلاالمر
ومااوصلهناالبيناتعييهمانهما4إبسهولةينجلطيمدلمقايءكطاكنود

فرقنهوأالجتماعلللرتهيبالمودةحدانعاحبانانهمافيوالمهةثمعدر
السحاباعلهثاصالن5الدهرطولماجهاحدهايملالمااجتماومدة

وارتفاعمحاباممعتقبألنوهماوالمعنيهلووبنثماحينالعثنقبلمنارتفعاذا
يهادعاهمافاذاالهوىداممالىنمصغيصبابهماريعانلطهماايإلشبابمن



ل57ر

11صنعاومافالبماومناتزضءعنالئاسبقؤلخبانال
حراوقال

فدااخميلكاليبىولهئا
مبديلسواكخذثولئمسواي

تطاوقطالزميدصماصدذث
3قميلوهواألئامهده

نجلهلذيءواوزنخراإلوة

ثيخليحثالأنزممواوقدلةبخيوأقتحبعلىأحبا
يلقلوهوبالخيلالهوىويشنىبتةونالئلهحجوالذيبلى
مقالمنماالتهجبهماابوالمعنيناحيةايعرضعنكاطتهيقالااجابا

هنابمعنيسوى3ويعنعانهأيوزابمايثعاقااللمجاببلءشياوفعاالناص

الصيادومعنيبهمالمرفوالرفاالوهرصاباعرضتصددت3كانوبدل

بديلليبحدثولمابءابالثنوبميدلدااالمعميالثبدالىولماالبيني
اعلموانابغضاعراضالصيا8اعراضعنلثاعرضتمنكندصضام
مدتهطالتوانلكونهفييشكالالذيالمرىفاتلىكهذامواكان

اصببزمموناخهمئعبخالثمححببعدحبايدينياتزوالمعنيالحالواواواو
باللهذممانمفيوافىالرصولواليلخذوفعليهالمقم5احديحبهالالبضيل
ولكنالكالوصوليركالهوىيفيولبعينمليلنهالحإجيقصدالذي
وهرفبلذالثبمنمبئ



ك67

أغللإلبذكهاباطائماتلعلةيتتعتهلؤينانو
حراوفال

3نألق4طويشفيكوالءتنانردئناليفممفيكتتإذاغ
كاءصصعيصص7صص

بفراتاذنتنعيىولجةححثمايشةاالسعحمتعيراتفهل
اظثحثمينةلىبنالئهديوقال

نجدمنلمجتنجدفياصاال

4وجذاوجلىهسراكنيزاداقذ

3ارئداهناتااغضتفةفىالفئحىزؤقفيورقاهتفتأناة

انامني14رحاصثىالهنبهالماهلميحالذيرءااأةوالحطقااالغلة1
ت9جمدامنماببحلمفنلهسئماطيراطاامقةلهعطثىلكوطتونى

منفراقالباروحالحثاشة3انبحدفياا131علىيركطماترصنال
عىثإبهالاذاكنثخينإاومحنيإقىأةحماللمهجصالنةجاة

التذفيلثيةوالهزاالييلثالذاقتالعئيفكوالبعدمحبوبك

اقربةمحإلدذالثايامراقبابراسن1إصةصاحرةتاسنساركن
كأمىنجداصباإالفيلمونارتهاجتافبرلاحاضبارا41الموث
هاايحزعلىحرناهراكزادفيدالةالمحبمارفيطممباقبادمربدهبر

الىادهاصممالالثيصةااطلورفاه1هحدفياالكاربهبمككان
الناطماخعناافنتواالطيعبهأعالرلدالخباهقالرهفىبياضا

كيالطروالفض



ك77ر

تكنولنمالولميدنجميمكعابهت

تبذيتكقلنمالذيوأبذتصليدا
دناذااءايئعثأتوازءوتذ

3الوجمدنيشنييااوأنيمل

يافايئثفلماوئناندأ
3العدركخالدارفربووذاك

عهديبئتهواهأيسمنذاكانعلشىالدارفربأنعلى
طخرالوةا

أالليعددوبئزفأكثظيألتسلىانإذاماشعت

الضحىاولفيورفاحمامةصاحتاألننابيتاومعنيالقويالجليد1
يمنولمبهمطلواعياهالمبى7ءبمتتجرالرندمنكمنعلىوخت

2إيالغراماصوقامنفوأدكفيتحنفيماالذيواظهرتهالبعلىبمقو

والتدافيلبوبامنكعاراالستانالناسزمالبدئيهعني3إبداالنأى
ياصداتداووفداسلويحدثعنهوالتنافيمالالالمحبيمسبمنة

تخيراالدارمنهفربوصدثاالحوالحمهاىفانهاالبرثرفلممنها

بكخبوقيلماذافيهاللفعالدارفربفانذلكومعالمعنيكنهبعدها
اكروإإلىايامافباعدهمحبهمننسيلنكثاذاالمعم5علتهمحدماملى

ملعهامن



87أل

اتذالجديدكنجلىوالبنا8مثلخليللىسفها
خراوفال

ممطفثأاصافاتسآلمدهلعليكزينباييل6خرطرقتناال5ا

3بأخضحاجتيوأتميفولقربأاوالتجئبناوقالت
ثتانصثالثاللنجوهلففلعثلمعصنبعذالألهلونيقو

كلماكانإناشيصاخطثجللقذ

3رجمبر2ضواالثييعرىثميبةبدت
فيرءوزال

يادةاكنانعنهإبدالةثخإلإعنثبشظشيالوالمعابلىبمعفباىأاإ

وباكرزالاكردبمثالشيانكدفيلجبأنهفكاصيانا1فبزيادةالعدفي

ادحرفابزاتفاإشواإإالتاطرقت3اباجعلهفيبص

فأسأنهليمطلباوصالاياممنفاتلماهلاللهإمساعليكعلهاسلمافقلت

اىءأتمجمألواافيفيمفقاتهـتدنونوالتاجانكأبةفالتإفيا13
عمريفيمننإلمألاقيبعدانمابياعإرونيشالمه4االدأفي

فيفهوناخاأللمجاوزالممىالنلصابنيهـتافافبلوهلفقلث

اضباباوسطهوانماإصابىاوقثجثاتاالذيعرفالاصبياناعداد

منآلريماكاتاناصيباامرعظمقدماقإفيا5
وصكباا1



97

ااالباصسهلالعضمضلبقؤليملكتنإذااحتئذنيعتنيوا
حيلةالليحيتعتيتناهيت

3الجواصابرينماغادرتوغادزت
حرادوةا

واطفأ3االبالطائشاتالنبلمنرمينناصئمالصيدرىخرضن
الضعافللقاتالتلمجبااباآلدمالرجاليقتالضعا

اضبيصهااكلفيالتيليةالجاوعرلمنواعمبهعاميموابهفرادناه1
شاهيت3الماييلثتاواديبطتوهوبطسبهحواالباطيثزلكلىو

حتىاعزةبتينيوفرالبينينومعنياظوعاأنحافىآحهتوغادرتاذاابص
يحعسرااكأاارضيةاوعولينزلتجهوبمذولرقنهمشىقبضتكفيصتاذا

تباعدتالينةاأسهلةااالرفالىاواالوديةبطوقالىاالجانصيدها

ماتركىاغاوينوتركىحيلنيهليأبساةبتراالذياونتافيفي
مناظاطفوالطاشنهخلرفاحيدارف3فراموانارالوقمن

االرضمنخطفاهدفكانهالىكبوثماالرضضلطيقعالذيهراسهاما
الالنافراتأصائباتباؤينناقالنهكاخذوفالتانيتنارلومفصشيئا

الحبياثانفيوالمهالهدفينقرالذيالسهامنوالنااطفهاظصالثاالبا
رمهاراداذاللصيدمرضاكلتلمنوهسهمغلوةنببنوبينناواإتعرضن

دمبانطيسقالالتىنبلهنثوناعليناسنخاعرضناليانظرنثم

انفسهنيرجبهتانغيرمنالرجالقنانخعفهنخهنالثاروالمعنييدبر
ضههنمعيضانيهففياجصياصارا



كأل08

دقذولنمالتالدجهلوالمعين

1أطرائفابىكافتيادشيالضفسهوى
خراوقال

3رفقإقيفيألفقرالعأليابهابرذائمدىكانلئن
تثزوجفذناراءأألأكثرفما

3بشيرتاطاباتنيياثل
خراقال

1314قآلكبلصيوابدتإذااافضىالمةرأرىأديئائقز
الغكىورمحقأحبنىوانولست

هالينالهاصاجمةرلبأولي
منالجديىوهوطريفحوالطرائفالقديمالمالوهوتليدجمعالتالد1

كا7النفثيهوىيفردالكناقديماالمالنيماللىللعبنانوالمعنيالمال
صاالهداهمنبهدى2لذجمديددكلانحيثمنالجديدالماليقود

كناقافعموالمعنيالقبلموضعواالشانمناالعالىوالعألاالتحاف
فاننيالبهامنيافقرهومنافىالمذاقعندبهارضابةوعذواصانهابرديهدي
االخباوصانافواهفيكرالمعني3فتريوراهفايةوالهطلقاالفقير
الثمنيهناوهلتجطلبقهامبشرنبنيباهفهلغبرعنببعلهاواشتغالهايحهاوبنز
اذاوالمعنىالجبلاكلويفلةجمعوالفاللكرواليقرفاعلارىان

بالللتالحغط5رماالبةرو8فيمبدففرةالغفدقالللعبنيبومبدت



ممهـ18

حراوفال

األداركاطاللتهلالبانبهالذيباألجرعءاليناالبايةيسلي
ثناظألاءجؤفعمثوهل

3ذلكواخقزثالبأساخياءم51

ةالنتهالكأووااالخضأيمغبىرغدنفالدمفيعبنأيهملتوهل
وصالذث4نراجوأرالذيييرنماواخارافرنيرإساارلىا

أدأشئمالكصئزوفثأخشىقياسيئأخاواينالعخنشؤساااىأر

انهعديددوهذااانحخئاحهنناجبتوانربههاالتلىحاجةيرصمن

أاقالماالصتالوإتالمواعلةمنمائةعداوهكلمهبنوأضىااهللجنكان

اصهلااالماكىثءواالجرعاظلااواسعةالعظبهةوالغياهتجرهالبانة
اهإصهااالنتجرهسلىوالمعنيمخهاارتفع01الديارواطلأللبالرلالمزناط

إكلاحيإخفدفانيالامالثاطاتثهلانإابهيوجدالذيباالجرع

االطالللمكظأللفيهتهلايضاواسئلىإئواافقراهناساهالبا38فبها
الامغيليشفاهيةاذاخنياريمنذلككانعطفكالىالمحتاجرالفقمقام

منعيخاىسالتهلاتمواصئليإئواالمنساقطوالمهالكسالالدخممل13
الناس7رجاارىافىالمعنىالامتافطااؤلىءننميشبهبدمعءالثعدة
15قيببومقمديهواذثوصابنوالمتعلقفهورجائيوامابالبرجمضعلقا
حوادتاخافهالذيدبيوانماالجدبمنخائفهنالناسارىالمعنى
الثارنحا

في16



ك38

اببالكخطزثفناءسزيبلقذهءبممعانثتنيدتاءنيءسالئن

المحشاصكلىفيئإامنعماصأبئهنك
زيالكهمتةرىجورفراق

خرأوقال

3تيننالمحلقكانمبعليكتاساعفتذوالءاني
ثلجررأخالتمامنركلثافااييانأعحلتلوان

هدهاءكباكاءاليفضصلفتنءؤ

ألثتأةاالمخفئربفليش

عرفىنتءهرلبر7وفال
3بعزأدكذكرتافىصرفيففدلينكباساخماتيااقبمالمعنىا

كأوالمهفارقبمعنيزايلدربالوالىالدثصبإفراثوالهمفعولرهبة

الصاامنبمافيداخلفيءاعلىفىديهاجكاصحالةأوصكافىجهنك
عاأكووالقةاةةءاصااأ3رازلمثمنذرائيإولإضأولسركوالىبمد

ألمساهافيهانهكأوالمهتبحدايثواونحوهعظىصنألحاقفيرضاش

ماواسداأةادة2الالشاكاعاقرلزإدةاالفىنقمواخما لهنىسء

كأافى4اطاقفيجمااتالمثإغاىأتنلجعاتيمنالنتجقناحرادإ

ايفاهعلىعاهدتكوانالمعنى15اخيركتااليئتاينيركااذابإيمئثئال
تختمبلمصيلساذخيهاضوتتتنارقاناشنثدألنانولها

يمبنانابتا
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داإينتتاألظرنحمقالمة
1صلص

بارداالعيشمنومخفوضشباب

آائوالزرأتأصاصااءوالثنإدةقئمنالارواقاأخشاشقأرادت
3العوائدةاسنقدقطةأخوكالحأالمحديثفيالىخا

راطبنبةولوة

غوصوبئونيدامحليساهتلمحةاألصإىااناؤ
غأقبرطاجماتنسدئياإازقاأوالئشناثلميمآتممتا

انهئوالمهاقابتاباردوااالنفاجمبجانائدخخرىفيعرزإناناخرات11
جمهاشباصناهايلىاخدمصيلىااخيمفيوالدجاةعبوتف3بابصفا

ابيمدخماواقوالرولاشاصقا3لمامإشااهةرلالدعهن4تفىوما
امرااللجئآيدتالةهـشغدااضإمنىاالراسخرحأهاطأخااة1ةمن
الئدالىايكصحن1ءااتةأواقالىإولانارادتاذاةاياربم

اظاطرلةثثءاإتاطدووآهاىاأب3إتإتاإرآر01

كلةءتااثاض03اتلىاطلموالىاتافئةاإ110ات8وا طءحهـصي

حتىذفيئو4عايرفرفصلطعاةاذجبهاالتصهالالةمىفكبعدإهما
دىاواصإخززهاقبرااكيرأمراضاالحجارةثاخالمثهشي4إال

تصرالمولميامعظانفئعامرباوكاتحتاذاوفياالجبانيجيبكما

ترابوفوفيرببةاناوعلىسدإةااليلىاناألتالبهنيوداهاهابم

رجانجالقنغظافصرتفي5بدالبهاااوبشاشةثسايمسلمااالجتةوحجا



48ر

1صاصماإينارلهقرثماالكلىاءأنابمااللدمنطفيوا
حراوفال

2البكاوالقوافيامنيتمنعوافلنتهاصدوحمعمنليلىتمشعوافإن

3هادياالنايعلىخياأليوارتيثاصدينثذمنعتمفهال
نصببوفال

ثلماهـأؤمرةإاالىبدفيفدىتجلإنةقدصاكان

ضاحابماتوقدتجاذباوتجاتتشرلثعزهافطاة
إرياحاقفآأمامثمنجبئرقلىاننرإ

فريروانيبامطلمنهاانللموانبيلىعرتنذخسودمرموقاناالمعنى1

اططجمنفيإتخاتمانكاالم3لىنافعاقدراوهذااذكربهابانامينا
لماوجداءابامنددهباناماضءلطغدرونالفافيمديثهابنىوالنا
والدنوهاحدبيخنمفداذإفيواابعداىالناهـعضااسهاافيالزافينظمومن
14المنامفييزورفىبينهاويينيابعداعلىبالطريقعارفاخناالشمتمفهلألسنها

منوالعثركغبهاوعزهانخبرفيفطاةؤهالصباحفيبهايذهببهابغدى
فيبالفراقبلىهمتالتيبالللةاحستلمانإيظاومعنيالصيدحبائل

وقعتكقطاهاظففانفيصارقايغدهامنالرواحوقتفياوعهاص
لهثخاصالعلقفدوالجناحتجاذبهليلتهافبفيتشركب

ذكرياصجمنالقلبحالانوالمعنىوهبوبهاكريمهاياحالرتصفيئ
يحالرموتسمعاناذالهاخلنهانرخبنتركهتوتدكورةالمذالتطاةكحال



ك58أل

1انهاخالفدربهاؤدىوقدنضماالرجفبزبممعاإذا
3صصص7ص

برذاهاكانخااوالفيجيرمااتنايلىافألجر
انميرياحيةابووقال

3جازرمجئماشافأصاإونحناوبابينياللهوستزرمتني
ثقديمأضالإبكهدثنوأثارةرهتنيمالهاالزف

حرالوزا

عليمذالىبىوناهـربئءوايثمقجاقاايئوفىألس
اكريمماتماقايئهسلىدهصءإشأهواامرأداثوأ

هالثواودىااعمافهباأايندحا1امهط3إصمحوتانهخاخاصماعثصي

لجتحمانهبذداثضايحالربهبمصوتاصاذالمعت1القدروالمتاح

وألمعنيصأظلىراحالي3المقدراقدااشىاذلكاحالثقدحااعنطافمرفعاامهحا

خابهالمراداللهضر3بئالوالااليلاللىاجاهةالقطاتلكتابئلم

فيءرئلم1كأءرفاعلومورأةا11ورميمباورافواالكتماالص
بابيةوببنيمإاالحالجمازوالفياطبجوالبوضكنفيقيهاخااطابسمرئج
افعلىتعرضتافىفلالمعنيالمراماةالإخا14قوالاخالفبارجفي

صمار2باصجنااتصب5قديمالحاهابخاضلةفعيدىكبرتنختوكنىاف
هذهإساةفنالجببعدواناواشالقيبداحبسافىعلحافيقالهلكانهة

حعهدهيقمراعلى4المردوامانفيافى6إجداعظيماهرومقاصاتهااالشيا
اضصرائرفلالدالاكرلمغاقاصيماهقمقاسا



كهـ68

حراوفال

1وأوسخأغنىلشقيكعنوللهمآلك91اياافىاثضرىاك
2ترخ7اوائذىوأرجواتاذيواروالتالمفينئذكريخل

اظضريالحموفال

3عبلرذفهصالفاوانهؤطانوفيدةرارسافىافنيثوناهاتسا
مالصةازيدتةأذريالفوالمه

ثكقلليلننمأالنسوانعلىوحسنأ
خراوفال

لةبينااجمعونواندرةةءانفىاهالاونياناطءقيكةثفرله1

دئهوقرلهفياألمإوامنؤحةممزةكلذلكايغهالرببعضالنانزهههمن
فانهيمتقيكماهنهإبئايحلوالاكمااهيااللهذمةرعااكوالمعقتجداهال

المعق3لماالدعاعدتاإتكهاوصذاذلكمنكرواواغنى

ساهماا31عنهاكنلاللؤاديجثكراكذاالوالاالمنحالةتخيوال
اثهخيرافخداافاذلميةإفاوإناوااظزنكماهوالمرطاعيةاادهوالراافقاسم
ينانقمهالمراهدهجممانفياواصخمااإبلواثفلااالىدفالمم
غايظناهـصفدانارحاوفيدنيقوخصرناعمبدنالدرعزفيزارهاوادرعم

انهااقولفهلىخاصخهامنارىمافجرءافىماإقاا4إضنىردثاعلييه
حيثمنإتلمحبإ3اثبذإثماامالنابمخمحوصناتاشزيدت
االبماوششلهاحيشده



ك78

اوانوصلةودانهيرإذارالبئشزيارةللبلىحدثاولمزوحا

2أهنيإهكاررفيقذاذالشدلئمالوالنعنمةألفليابدش
الجكطدهبلابووقال

3إذالصبررافيييلةءسووينهالجنيليسليليأزذأ
بعيرفىضلاشكغءامرأوفيه

بيزبمماماذا2اصثذمةلة

رهةأعظمانمفزوذواعماحب
3زيضدبعناءهمتبصاعد

ضوزاخاحضاواباافاداالنىعناللهعفا بء2

بارةزعناسنعجواملهمنصحبهمنكالنتوالمخذوفبئسمرمذ1

رإيرلشبهاااللماماجدداوحقهااقضيانغيرنروحاااشكرمولأيلى
ابؤس1آلالحبلهملتوالمعخىاها4علىدعاهذا3االوالمواصلالموده

ذلكجمعونفيمولىممنلهماعبدكوناوانايلىودةركليارادوالىفة
أقيلاذاافىيارةزغإرمناواترعإلمةساةايلىبينوبينيأيكونالمعق3
اجتثناث5لوفىواعدوفىايفىلمههعبرااكرةيممنيفىءاءاوأ

واريختههبهيرقهـإمءالذاناصباماذبعيرندلهممنرجلخرىجروفيا
طسابةبومأجلىاللهحامىالقالمه6بعيرلهضلممناعانةالفيحرمةأعظم
رفيضحعلىوليتاذافاخمها



ك88

ارزنهذافيحراوقال

هئوبيعحذأنتشثيةوأولجغةثيكاأئتءىخز11
ازدىاهنكأزأننيزرييايركئت

اهشوبأغيرالهرنكماشوود

نجلهلذيءزنواآخروفال

3فئافيثموأمانا8جرفنوهادأمأءذلفاأنصفصها

ثفيصتوفىالفالخرنهسوواصالتهنءتا
امليراحفصألوة

دأ1الغوبضتذممثالوللثمئبالصاكاخثيضأآلثلولنأ

اولصهةالعاملبيمبوشدكذلكاضتةل111ةمبهكلفيترال1

كاننمتانالفيساعلىذكركمناخلوالوالمعىالنوممناقياماالبوبواصشي

بادهاكمشصانثوااب11زةضا1311طةإةافيالصإريخياال
صغرالذلف3إخالصاودماودكوانهسمنصنظكاانهريع

ولمىاحالصفيءعليجارتالمراءهدهانإثاةاالرثءواسنوااال
بم4يأشوزئيإامنهارثوانجمأهجرإدافيااتمهـهـافيانالفيشصف

هاييالكئوالقربيردهاالبعدشهاقانوالمعنىاعدولاعلهتباعد

وممبغانيةجيسعوالرافىتفزتالتذعروالكفهبزعهووزعهإقلىااطالم1ه
اصوقواواعناليهمنيلعقليافولافيقطوالمهةارتعننهابحتالالمراة
اطسانءانساعلىنفرعالصبواوانهفي



98أ

1ألصاكفابدينيوسيزثبافتةحتىالغؤرفيىالهوطلبت

مقذوركماهجاواقبغىلهنمرقدثتدعفألئقفهاليلمإنفباربأ
3آلتالتياأناذينكلبهننضىالتهااء10نالهأنبىويا

ارهرينالرحهديبنجمالابووتال

ثآإااالؤيىأوئستايخقااءءالخدطلةولمانزلنامنزال
األماصاتيمؤفابنجشننماوالسثاناشاطتجدا

اآخديالمفرببنمدانالو

6طنجليبهحصنسولىوادءد15فاثماحأىاصفاؤد ص01

ختتضانيءوافىوكررالمجررتايرتوسضدهوروالةليإإاإجدااؤ

يا1إااقعىباثوتناهينانالىطورابيوغالحاورمنانجدليالمويفي

شركهانالالليفذورعدمحمقىنماننياربوالمنرحهواطاقطااقضاها3
بهمجمالتألقبعدمينأمممانالتهانق15المعق3هاكاوافبخلهم
اكلهايااوىالمقواالثبهلوالصيرهايإديااطاعثن3إاكلبين

امنيةبهحواالمافيةهـعوالمقجددومعخاهلماجواباجد5هتحال
نانبموفيطيوالياصيرتجبمزلفيايزولالناقدرلمانيئ11ومعنى

تميناهايمنفمةثنيناقوصنهيبهفاطجددبالوروارهرينههورمز
مدهلإللىودناصفاوألمعقيةحدرصفامالهقينما6كوروثبكقراال

اصا11خاءا15هددءةءطاولضدهبهمماثلمبقاثناظ

افعا



09

1انصوءأقومنرئيناوفوملجانبلبلىود2توذفلهأ
3مقارببودؤنرضىالغذراءعلىخافنيليلىبعدظيلص

حراوقال

اللةفاةهلسرييتاال

3نرييكهاإلميسريالكودجمنب
بإخاافسادانواشونيدغوهذ

زررفيالتمناماثورافاوحفرا

خراوفال

ذهبنابناخروقرمجانبالىعناوتغيرتودمادهبفالالمعنى1

رافياثمايهـاالملى1بإلىورواءرالماافاسانفاالمه31بودناكذلك
الوفاقلعلىفنييحوبينهنييحماخللركلطصببالدفعخها
ذوافاإئاهداافقادعابوقدإهـوديهقارببوديرضىاو

راد31نيهحملإماعلىةالهالمواجممفصدعىيصالالوىا

جمهونالاهالمنفياصايسالالنعضهبهلمحيخاوانماصالتاظبالذكر
نالإقىاصلاعلماناتمنىوالمعنىإيقظةافياخذكراعناال
يدهاثوراله4الساعةيعصيالىيسرىالوخاالثالدهراليإ

مسايصةقسيارىلوهـئالمصلاهماوالبينالبهائم

جثمنممنهمغبنااذاالمعراةوحفراوصااشادموطاارشاهرخا
النشعرفنتقيه



كهـ19

1راالولينكلينىمداوصائذىفاةحقامنكهذاكانان يء5

كل5

حرهابنانصيرافضكومنصرف

2انممثربقاءوالتيودطوى
خراوفال

وجرةبطننالغادترةالمبوفي

3رهثالمففتيقحيلطغزال

ثغريمثعضةتنأينمنوللكنأىاثذيالغريتأنفألخسبى
خراوفال

لةعرضئواذااتليوأهـبنفسيى

يجبيدريهفلئماألذىجعض

الذيجماكرحرهبابناطراد2خبركانهوالذيكقامعاقهنك1

غيرىالىالكنباكأماكانانناالمنىوحبهوطنضهيمون

يطوكطكريماشحرافعضدوانمرفواطحربالصدذالثاعابمالننىحقا

تنبمرضعوحرهإرجىلحالجيرة3المثرامنخيراالطىيعدوود

الجبرهوخإكطوابوبرمقثببرويمحولهنيوكجلإزالنااله
تظنيالكأالمهبم4زبوبعرئنالمقكاسودغزالوجرةمنأفداهافيالمسافرين

5ضهنعدهنالغريبانماوكانهبفارقمنعنديالغربان

بعلمكفلميؤذىماببعضلهعزفوااذامنواهلىطبنفمعافدىالمعنى



عهـ29أ

امريصثيقالحتئسكتةبهتزلوأهالنرفيغذريعتذزهولم
آخروقال

ماتجاقئطيايزدادخاأصتدئتهاوإنرضاءأرىكل

3اجمااءاؤخلممافيهادعوتكدغوةزبنياربتعامنمأ

أكاذئااليتالفألذئاباانسآىأليأفيلؤوافمغ
افيااغألهـضرغطريىاهابراديأصبحتلئنيئألىلعمر

خراوزل

ولببصهناساألءارابىأتجثاوايئنثءيادءهافأك

امموتاوالزمله4براعنيعربعذراكأءيظولمالمعنى1يدافع
الداروهاصدازالدمضةمنتيهـلىتد3ريبةبهإنتيحثى

المعنىنةابمعنىةعوالمججبافامةهـاازثصناهنفوغيرهدابا
بعمرتوانباتطترابهإدإفىزجةاطفيتهاةانكلارىافى

اخنيخظصهـهاتكدصةدضربالهبارباعالمانتالمعنى3مون

لجبتاالجوبةءالبريةبإذارىوافيموافعالمعني41نيهاةاالجا
عادتاشايلابيممربزةمافالمعنى5اشضةنيفدةالذئابتلكالى
6يخرىصهااالواالغقراب5إمداريلماقرىاواديهنموضهاالى

بداراوانتهالطنولجثىبينكدالمومالعهركوالمعنىموضع8دارا
بثفإااشتاقمنجهةنبوبهاالنالجنوبهبوبنداال

شوفافأبهطذكراوجمددتليبهالىكاامدت



39

احيثإلمبورمهلااوحبة2االهنءعاشرجرداراا

2نسيعثالرياحلعلوينيبرتنيلىوالرياحغلوفيذاهثامم
رآحىلوزا

3بردلةلسهاألححثماعلىوحرزفرهبعدأفرابئابىهل

كاحاياىالعينذموعوفيض

لمأويكنلمجئمأرنماضإدهابى
دهابنةونال

ضبعثتيدفيفؤاديحسأن

دقاضئهالمحبليقضبناخاذرة

ميماهإصنواالنءإدارإب01أنالدهرعروفانفي11ؤ
فيوجدنجدعالةعونارخاهراذاإئا3لهجريزموملربارمل

قيفيالتبمعنيهنااالستافهام13نجداممنبمنطشغهلشلىثا11منتسبأ

نيكذبهالحبعليالمهانسانانقالبيظوهعنىالجبللعلمياطبببةما
ءشااالعلىحزوإخاجالىفراتاجاالتالحيأيسعيهرادافقاللهدعواه

تجاليظهريمنلمارفمنجبلراخاطويلكاءوببردتجريهال
اقفبوالههفعولوضاذراوصلباطبلوالمرادالمثيوواقبهضاالضبث5

قاطعهاوعليقطعانمنظوفيقابضعلقبضقاكأنوالمعنىالقطع
الببنهن



كهـ9هر

ير8

وإننيالؤاقوشكمنوأشثث

1كطفراعليهاضخمولاظن

3بةغااأناأمالإلنجدجمدإذاالهوىيغأفياءأذريالفواك

الفوىيغنبوإنتأغاشطغنإن
3صاحبةيغلمثتالنجارزيالؤ

شالوةا

ااثوافيىبءأإبميخالمحةيريملىيأهلوإ
أبيافااربوجدسطاألوإاالذكرإالاألرحتفياممجضي

حراوفال

علوالأدكطفىأخنئ1اإرإثسرعةانلحذرثريمافىالمعني1
قتحةاذخهةفيواكونىاكيمفظةاتاعامالراتالمعنى3إرابمو3

اعاافيإشالم3عذابهتاصواتباهالنجألشفاس4إاغامادراقا
لوةنبماالاحداكرىقيباالاذلمجبا1ةإبئفاتاغالبهحتىىالمبم

النهاجلمىااماصالصرمماثوالما3اعيإشاتعلىماجأدىانهالمعفث1له

حتىالمنيالمااهضانهجمحيزانبطيدشوأمعطصتانباطنبهـاادومة
االإخغعمىإآسفابامانحبص01إمزا5لهاإبهرافجافانسةاصمإ

فاجمدصر1وراتوقك1نحرتقي1حشأأامةسذملةاالنرمتحاهـ

يابيىفيرائحتها



كهـ59

1وسائفةوزثتليفىعنأفحرقذانعدافياللةباركالالعدا4مو

موائلةاجديدايئهوىلكانانعصافىتدبةليلىولوأصبحت
حرافال

3تدخامينافاطتزلةحقبةبعدائملألباالميلىوقفص

يموهوذيخإآفيالاالسوماتءووذسارتثحبإيلىوأتغ
وأختمرتاحيثإفودخاقماقواداجؤاازكأن

ديالجهوردوقال

جسسا9المحةباركعوجااخالي

قصداألزضكماهسأتكقاموإن

إيبعنتفةحافىارهاةادعىإلمعنىبليتورنىتاةالىبافداالمرادلما

ءبانباشاثومرادهمباطالاادصنماافيئالاداركداااوووزاد

ذلثفيحبنايعالهعادبواصبحتتهريىاتولىالمعني3
كائنةىالتلةشوقمتافيوالمعنىاصنةاوالحقبةالممارةالمالال13جمديداارزت

ناباكأإمىهودعتهامىودعت41إعحت31ءرذآلدساإال

فسمشسيناسإاردطوةودتمهاوجمرهاسفيثيوبإاتاإبهآكرتافيأ

علىبهختاوتردبعيايبعهتبعدهاعيضرفيممحماافرأمهادلممالفا
عاقتكانيااايهـاومنقاادالهاطالعافاياروححالصافىانمزإالفيخألفهم

نزلعاج6ازهاعلىواناارادتحيثبهتقودهماؤفيه



ك69

1ممذالنلقائمرأكشاصولجارناا4الفملليسواللهاوز
حراوقال

3الهذاقصنوالفوىوجمدوانضبمنشاءاألزضومافي

3ظياتالثاوررةزفةثاجمنغلجالحيااة س

ثالفراقدنراخؤفانيموبميمشوقاأؤاانفي

دالتألقيعحدججةوتسخطالتئائيصدءعيةفتسخى
يهاطتراابنوقال

آوأماخرهانجآيئءئصفدإزارهاثلمماءعقيلجة

كانوانإأجةا5بهذالنرازيمهلاباركخلياييانابيقاقيومبنعدلاجارنا11
ايهااأقيرساتباإناحاحلمدقاالانزولاعلىكحوهاغيرهاقصدكا

اقابمملمحفىوكنعنهاإلالاكاطريناعنعدلنامالهاوقرالفاسنعطفاها
يجدكانوالالحبعاحبمناشتياالرضفيليم3اتوىالذيكان

حاالتهفيصتراتينااقيمىزالمصدرعلىخافةنمب3المذاقحلو

فيفبكائهالرقشدهمنبهلماالفرفةخرفاالليىوذالثءالبدائم

بدمهتسخنالبعدعندعينهانالمعني5الفراقالجلالقربوفيالجلهىالنا

الموزارالالمألت6النثراقخوفامنيضاالحزنبدمعةتسفنقيئىوعنداكالحزن
هستدبوهاولمنفطعةوالدعصوالكفلزالباالزاروهوعليهيثدالذي

بفمنبوالمعنيلدقتهتحتهئافوقهماانقطعنهحتىمادقالبقيلواظصر
االزارخارجهوماواماعصالىملكلبظفعفنلفهااالزارمافيفامامقيل



فكلثغ

آأمقيلاألراكواديمينبنععانؤئظاالالمحهىكنهاف7ائقيط
صصصلهصءصء

تهانماتيالظرةقلء

13فايئمنكألليشوإليذ

3ظبلالصفاءاخمأللناددرخهالسائتىايئفسةفيا

لديخعلعليهلؤمنوإعذوبهإفانمهلوياثتجمهناخئة
النئوىغزبةفمشيماءءمامأما

سبيلإليفثفيغدااوخؤف

6قإلللديذوأشياسبيددفتيوثكثيرأعدائيفدنتك

المذكوربالمكلنئتيايئنميملاعلهفيمل1الدفة4كافيالخصرفهومن
ويظألاطىباكافظأفيافيئقيمانهاإئوااقيلولةانجوالمتيلىقبظها

اواجمفطبهبقررهذالثاالسننهامبر3االراكواديمنقانميلكائنا

منيتحملهوفيهايقاسيهلمامبينافالوالمعنيكانهوزجرردعحرفعألالثابتا

اممخليل3منكفيلالكنليحعلتاذاهنكنعلرةقليالألمىااجملي
االيعاثومعنيلهادياهوفامامامن15فيهبمكبهخرمر7ليمى

حبيابامنولناغيرهاالصفااظالمنظيللبسالنىالنفىياظيلةافالثة

سيثدهنلىمقامعندكامامإليىهعلبنبعدووالعهنيطاعالوممك
6مبمبيربعدثقةا16العداوخوفالفرالىبعدمنفيهالشكوىلكاظهربخيك
ثكللهكاشكوفداكجعلىوالمعئاالنصارواالثغدةبعارضالىأذفتي
منإللىانعبابرروتلثبلثيبفىنبريلىتجإيطوبإلجلىظالسبن

بهتتيءلماآلئببىالفيئهئونفلمقئحميىيهفء



أل8

اأفوأليهفعألقيفنبمثفا7بعفةجئمثئثاذاماجولمخ

13ولرإلبذلييؤموالكلصاصةبأزضكليءيؤبمفماكل
3طويلامتابأوايوماسئنشزطويتهاللعتابعحديصحالفث

ضعيفةوأنتذنيتخمليفال
ةثقيلالهمعابيؤءدنخننما
خروقال

ئئخذيننيبخقداثذبأبعد

حمحقعاالسغننءجروقذعدلزا
أكقولنميئثأببنيفعتو

اآلثعامثعليذبئيجعألد

افولفماذاحيلىافنيتناالنلوصاتارمرلاردتاذاإشكنثا11

3اليكرسرلارسالوالبارضكحاجتىقفابوميمننيكلالالمعق12
تدمطويلابالهالنمايردعثهـبوصيةمطوفصعاابالعنديالمعفى

ضعوانتتحمليهفألالحسابيومحملهعظيمقضلياثماننيوالمعقلىبمعنى
وقلىوعداودطريتريدينباطفرطمنفيفيماابعدقيالمه5حملهعن

شفاعةوقبلتكوالمهشفاعتهقلشفعه6إالقانلإأبتأافافعالسمتنيسف

في4بلوايضعإلكإتيالنهشفيعااجعلاكنولمعلىينيمن
اياكحي



نم09

1ألتفشطهراهـالدبيتاةانتبلاجوأبتبرجمفتواتفةا

وىدهكريأؤلإنمأامافلتة

مفتوجعافادخاحمألضمل
لى7الدوداالابووقال

3نفندنحوزايحببولمجوزاوحنبهاممروأنماالالقالتأبى
ثواليدالعإنفيشئتمائهوزعهنابرقذلقادمأتمافياخوبيم

خراوفال

نادمالغمربذيلمجرأيائيعلىإتيائغمربذيأيمألمجزتك

رائموطفالعنكعازبنيتعئنلؤالهبرؤذاكوإثي

يلابأفىرجعبقرلهاارادتاوهفقالتوالمضبللإفىواالتصاغرالنضرعاز
ذللاغراتي5االممركمدةذقيئاناليتانتأتوفامافياتسعت

3فيهبادباولفلستالحبتوجعممنكغيرلىوثوالمعنيالمثقلافادحا2
ممروامغيريديرالفلبىانبختءااقيلعؤلامافيطإفىواالترفاظداك
البردخاف2اننسافيولذالثاالسفندتىتةبرتحتهروان21و
علىةءبىزاؤنحهجدتالهونخارتصهفاذادعفدموقدابتأثافيمانياا

المعيوضعرالةذىؤهابزاوضروجامظربهذالصإنةودنةةرنهص
6إالمدةثداإفيالموصخبذالثلمجركعلىنادمواناإنراإذىدةلمجرتك

شليانالجتالبعرامعحالىلميئتهفيوالىالمتنفىاثمواةابعيلىاإةار11
عليهمشفقةفطنلهاعنغابتأةكاص



80أ

خرأوقال

1ايالقااجئماصكيعائرذواللوايامفرن11فيا11ضدث3أما
3تمادياإالنهإااكفريروالصبابةاالالواشونزادفيوال

3أيافىإألريقنتاءمانضويرىوآلعدىيتيصماالتينتواة
ابخفلىتنكإالظيلى

أثيياصكلدمقاافنيدثاذالال

بعدهذاكانابينصهنأمكأن
3التالفيااخالالوللكنتالق
لىجوفال

فريقواستقلأقامفرقيفمحهئمئثيفأهالناقزقا
طولنيحدتسلووايدالمفرقالبدمنصلبلموالمعيالبفضالتقالى1

والأليكوثوفاغراهااالالواشينكرةزادفيهاننالمه12بغفىأجماعنا
زولالملالجالنضو3ضليهوتطاوالاصعرارااالحبكفيالألئبليكره

بكوجدىمنمهزوألاهدوواامدبقامناحدنيراماوالمعنىرخملهرف

اذالييرمحهريميالعالاابملىيخادأثعانانفىباحمالمورحمنيالرا
يمنلمالمروالشأنانكرخوالمهالفراقوالبينتامهكاشاهنا5دصيافنيت
اذاالىجلاسنفل6حاعالاظنهالممنونمألقبعدحصلاذاوألمنرأق
مسافوهمومقيمفهمبابتبنواهداثاهلياشفردبيناوخثوالمهثاعهجمل
ينطاواعفلظارد



آةيماال

2نتءقضاهاضفعثتيوليميخوارالقدإخفلوئهنئث

كأصديقأواكاهاطتكلاألويابثيننخاربألنمكأد
خراوقال

قيمفارالفرافائائميشلف
3خثونطحيفوقىقعنشروأ

جثذمصثماإوى1أيامالنوقد

يليثبعدهقشيئاتعإنهايخهء
ائىشبرانمماذبالكاماوتيمو

طيمئكالمجلدحيوضتالدطط

الماجديفامثاقأموانواطااأماتغيرباخوإضيفااراط1
3ؤماجديخهـحلدىقيوعخنياليحرونأضيفاكنتفلىوالمتب
اتوفيال1المالااالهسحمباةوارباطالىيرجعانهافيإلفهير
نوفدلملصرقاصئاليصداقةذاتوانتالمظالمهااصتكشفالحرب
بئتاهةوبهوننيماسممناةوحىمفرؤحسعالمفارق3اطربفارينا

نورببمرأصىالفراقامايصسيرتوالمعنيرفعتنشرت1تحفر
الرىاطبمعنيالن4راقيالوبلوغهااحنفارهانمفىقنني
بعدوالرىانماصبيذكرصالذيشإاإفيواموض
الظاهوالضاحىوافركثيرامرايء5ءفيمنهلمطيطبأذ
صورالمينوا



ثأ03ء

وانظزواآلتعذلوفيامث
1يكونانمقضوريهفارأزعالي

الجحيدبلىابووفال

اثئمءهالتفتذاركتواقوذء
مالعسهزةالنعكأسالقؤمصمتىوفذ

3وضرالمثئهرهذاعنجاوألهفكاقيورابأؤابيفياليتيا
نانلةيعطكتدراذاكاتن

ثانقدزنصف3اماوينهرثاصا

انهمنالبيتومعيالهبرسوالمقصوروطنهإفىبحنالذييداالناشغ1
خاهرتثرالتيب1تاواالمالمنعندكطماتويرمعبكانالئيعنإصاوقي

وقدحمبإقيالىاصللمجمنالىكاانظرواتألونياللهمياففقلتالدن
فيمهداوحمالعهخبوسوهووطنهالىمشناقبعيدنيفيخاالدهرفرق

انصةوااللهوأالتجداواووالىءبلهمناواوأل2حاليبميخيمون

افولناليدحعيخوالموخروالمؤنخرإفسابىاالثوابراد31فيفةاظالنومة

سالنطالسهركوشسقاهمخمهمكاهحتىعليهمالنوملخبتالركبعائمالتوفد
زاديبنفهصيتيمر3فينحنالذيالشهرطولالهلكايخعتبداتمنىفسكروا

انالندرانصاتمنلبسإفيواامطيةاابانلة4همرهطنهماالراحاو
اأدعصدونادكينفذصعطيتكمنويحرالعطية01بعطيك



ا30ملي

1ءليءد

مالهاوئرتجؤشالملوبرىطعلعهاجىليااؤجنية

الحميرينتوبةوقال

ئهانا8اليضيزكاناسينول

3يضهزهافوصالنشهاكللمى

اليعكاآلئكثراالعيقيضيرألينمى

3وزهاوشؤعناهنهاوئمنغ
فهلوصمنيااكذلثاالنسلفعلاينفعلهاهانالمعنىاميونابالقوسادالمرا

الالذكليهأقوسبااقلوبارمىونيفيماياحالجنمندءااوؤء

نولهليعاالعرابيخمدابرتالتنبيهءاوترئالبالالقوسرفاناذلهوتر
اعيعااخرابياتثالثةمعوانهدتفيوغانمادهبلالبىاخماباثوالىافيتياي
االالتةمعناخرفيكادالالمذكورالببتوهذاالخارجيبشبربنلمحمدانا

وخقدمهااياالبيات

عسرمحروكايرتجيلمنقدبمانائلياناالالناساحسنييا
حجرييقابهاالتوانمابههسدةسحرديساوانما

الذكرالمةاأمهدميدوفدحخقانموئمايئتذكرهلى
السفرالنعمةس8سقاهموقدمعمائفدهالتلمثوربملىفي

بهاواذاذاهاااياففوسوشفيفرالاياليضير3اهاثالباثوألىافيينيا

النفسبهزلهاكلللىفقاكإمدالواءالفرا1010لوافى يمردرالسئميى

فللقدللاردتمرالمعنى3واحواالحبخمائصتعرفونالوانتمجمهاواليضرها

والسرورالرمين11مايحولبضرهاويهفءالطفرعدالعبنالىفانظووا



آأنا

اظزاممططدبأابطابنونلى111

11فصيزيخهنفتتيويومدنجهألفاكالؤميطوؤاي
3لصيرنهنلصاحيئففئىشهؤفينا4أوااليضإزكونا

صعودبنعنبةبناللهعبدبناللهدهـلفى

فجهذررتثماقلئتاشققت

3الفالوزفاقامفأحتمهرالث

ؤاديصعئهةحتتغفغل

أحلمجهزفاجامعفجاديه
شرألبببلغإمحيثئغفغل

ألدشرورلمواءاحرنتال
ادعياعدمصاحبئانإفي31قاابرميقمرفىالةلراقأتلالطمإكأ1
الذىفمحىبئهذهاحدصكانلىلميالمالتبشغركافىإبعدباليأخرا

فعاورومإاالتأتماكسلةوايمرنشرهرثذإه31غبرلىابعدايفره

كعغعرتبؤظإهإامكبدالقلبفيكحبنرتلوالمحنىاصقاقأال
بقالمهوالدةوشخبيلإوهىاالتغالل4نه1شقىاامإاالمابه
اروبثدةلقاب1هوأهاوعائواتنلفلليغبقاطوااتوصلمن
الثرابإايعلالجثتوصلانهئنطا5اقللبانابعآاظاهرا

رسفىالىوالاطرنوال



أل501

ميادةابنوقال

كاصلدحشوالهنوأدهعهايدرتقؤلهالساالأثالنمى6اوماا

آاألطاولالشحهوربأيامرهيننهفاالقصيراليؤمبذاتمتع
خراوقاد

3مئردللبجنحؤشطؤمرد21حأالممديثانجةءضا
ثصهلم7ءده

سللميماةالمعساتإنحواسدذاتسنباسلىموسومة

آمؤذتالمحدإمثيراذاخؤد

دقصدتكلنمنءاالمحمىفي

االدغاممنبدالاطذفوجلاالشيامنارأدهااشلةيثركهـية01ا

شيئاانعىانبخنإاومعنيولاةالضعتمتولهة31قثلنارادتينريفهو
نجرمنعينهانكحلابصقطبدعوفديهتفراالانسزالاالشان
يمىالفانهولذاقصيرامااذابيحغهاكاهـكوسابقحالاح
افهبصاةفيالمهانراحبةمحبألنسةالمراد31نثنوسورشغدبهاالولحه

كانلافياصحماهافيطنوسربقهبنجهـايئوديثاطوانساالوناشراقي

فوااكانرهإلمةفياخياماخالمنختاذاأقسرااذانبردغيفيه

براهانيحمدهانافىفيرةهوسثانهاإفيواالهإإمةأحمةاأصل4واحن

والمعنياالعضدالاقصدوا4ءاناااظود5دددمعامالحانالنالنساهن
صبدلنهصثتوانماجممثرإذءباباحعنشدنااناعيةاضفا

منهاالطاشههأصرو



601ء

ثهدافيعرادعنترغثءسؤدأئقلةئرقرلقمدامعهاونرى
حراوقال

مسقيمزداعبهاالهياتركأال4اانجوبقرمنءصفرأ
اآلعىرعانهوىخيأخذياتهن

3ريموملةغايخةءبدالل

ثحميمبفقدضلسعهانالاوودجليسئهااأليامةؤقص
حراالوة

اضرارايياحاتأاالاخضوأزغراوثونارعمحر

جمرواالثمفوذهـءجااذاكنالهيىالدخرفرقوالدمعإيلىالمدامع1

يررانجةغءا5مقافيهحالدخساياطترىبكتاذاانهاوالمعنيعاط5ا
يتهحبيصفانهالمعيخاقاازوالردمركحاصممالجوا31االتمدسوادفي

افرطألماااطرءاتفإلمةبااشاروبقراصفرةالىولشبهالرندربةبانهـا

بهعالجرعلةاالنإالحذ31ااعامنهأالمارسقماببهانؤءائهات
الوىابابوارانالثقىتقااااساالمنانهافيوالمهافزالاتموالرجرمحة

شإبممننيلالتمانزألايمصقلةةا4داللهابمحاععخهاتهماةاوانهـالحزنجرخ

انهاوالمعنيهالصتميالذياقربايمواطوضالىبابفقدفرلهمنالبا4
فقداقلهاصهافييدومانيودكااضانحتىجمرةفصملألؤخهـافياليامفتملال
وإردااالمحنالحلدإوالمةالطاوهاتالربئاللةيإما5الاة وومدخرر

اباردالراامنوهوردطج



001أل

صهة7

اهلهاقصدعنالعيسبايديد

اقاصدإنمودةاببهاوفيي
مطيربنالحينوقال

انجسالكادأنانعةنثأأدبرصأغ

مودهاأذئةءمثمايمتقوردصفقذ

3يعيدهاهنالهمىألئاملرجدشااتالوعتبالعيشهافليلبئ
المجوىهتدذهالضبعذنفرةولي

وليدقارمبابرصقدعنىخظزةيم

5جنمايعيدهايعلىلئمإناللةماثسافتوبدعنعافالتةبه
فيتثمبناروربجمنالببماهئيواالبلنضىإاتىإهوارباباصدصا

المحالياعءااللالبراردحياحالىحباتامعتحالهاتريدأناثازةرهط
المودهنرطمنيهلمافصدهاعنحإرءلباةاوجمهثااهننحوءإواعن
كتالذيالموردتروهابئاأيالىهالبمنإيناخانتيمالمعني3

ابرإمإكاامإباإصالةبا80فاءالنشتاءاعمعثىالفيالمه31عهاادفعي
الذنبااغلهبذةزالقهمنكانوصعاحأطاااةاديهمنفيروجمد

دإتوااعلياسالالعززدهافاإصاتواالجرف4نيداهالجوى4يمدرلما

علىبةحز5ااعيظرةءثاتمنهإمدطحرقمننظرقصارتفيوافىارلد
االيامذأوبمنلمفعاالئهنحرإةل5فيوالمةتدهتئسلص14ولدهاصل

نهاءبعفلمانامئالهانسبهللنابعدا



ثمأدأللمذ

المضرببنسواروفال

لهرنباالئ4طولكأؤخدثنهؤعظةتنصاكهلالقلمثاقيايا

كتشمانارالممهيىواعاجةساكرهالعقلدبروهاسأسترإيي

ءبرواالثقياءاإقيلمتئهاجتجامخثزذأخرممىندوصاصة

عرإاؤماةاطوأهاةواللهءالحبامنأرىفياتيكأ
خراالوة

3بلسهاثجلواصكنعلفدرةوهابكإجألالأهائك

آاإانيحلقلولقاليهانيءأندالفسيأومالمجرتك
ةالدابنوفال

االتدزكدتاوبالموعخةاقالبايبةملءوايتصواماالفغ1

إصاكموابمل115احبىمترهمااطاحةلطلماافىالمعق3انياله
ربالمعنىفىرهافانمبهحسأ3لهحعرل5ماياحاقبرافيتتاقيكاواخفيه
الىإلءداةالىبرالمظجماتالنيافمافىسافةوباأخاكرخعاجة

هنافىإفيا4ورهـعاتطويبتوهاظهرتكلبالىنابا4ولوانالمغركت
عرياتءانهاراامانةواللههتاالثنواالمالةءاتاطاهلى

اطالموضعفينجمولانيجرزلهمفعولانهعلطالاجما3اذمب5اإقرمابين
ابهاذااةوكنالننداركلسواخالكاخبابظهرشمكاحتافيوالمعني
وكنعندهاامبكالنفسلمجرتكماالمعني16تجهطنءتمنلىالععنالنلقدرك
11احدأاثنانتشكحظهالقلة



ا901

ظيثأ1المياهواديعنافساوالئثيثياالىيوافىرى6األ

3ثيقيبالرادجمتألرلمتوإئتىالوادبينهئوطحب
3صصءتص

ثرفىعلبإالصادراوالوارددستاناللهقاعباد

1عريثأنتلاألؤتس11منحاعةفيوالافرزارآ

عثخننواءاءاغهاإلىةيضنأنفيرأيئل

الحسجماتءزفىاصيباصان

بلممثفىااةاوالثإلي

األومئيميتنياؤبماومةتماوصناحنيواصهلانيظد

ليعلاهإااديوارىالإفيواةءاعرضعنهوطابزاةاليابةأااالا

اسادينفيالحإلمةمذهكمبختهراعاإئإأل3ؤعمهرضةإؤساوالأ01

ااصصاجدلماجإامنسولمبيربدوانفيااطعلىداإساعدفيالبب

ابراهوفعفيواحق9داإاالمرضعبعدهبماانوخصعوالظرفوكعنيق1
علىوالريباالرعنهأصوالاواديافىأردالانياللهياعباداطقافىفيلى

يظنوأالداخحااليخاوافىاطاقعلىاتمبإودأيعارقنيالى
احدهنحفيالرمهوالمعنيإىامناهواصتنهاملفظهرببةمل5الريب

المنفردالتلاحىانوالمعنىالرملمنالتلكثيب6االخرالىلفينثا

ألممنمنطهايالوصولكانوانلهالحيناجهموطئهاالنهجميبنيصحباني
فيممابمونانويحوزلكاللهاحسانالمعةاالءررعابملسث4



ث0019
1ص7صءجصص7

أيخيوبتكرههنءماالزوزعفواوإننياعطعتماواخذ
اصأتذومتعايئصذقذكاضتالىمنفإضهاشعاعاينفهيرفيفال
ناصيءةء

االرقيثمخكافيىاربظعلىضىكانماالسعحيينوإفي
خرالوةا

ايذءوبثبولىأضانإسواإوجمذياإيخلئشأصخابيتحمل
ءبعديؤغعقاذابمكلتءأيانإنتد1يألاحث

اصا

انمبماربمطة11قال

اتم0إ8افياخ0اأفالضصخىونمةغامرةراءناهاتةءر
صثس

دد11داةالىدأبااازاولممااءدأزخاطواافي4إجرا
الثتثإءرأسيملاةافيفيالمه11ة1زااعلىاائبة5مراصلتما

يراتشالزما11انفرآلاكاش3ةهبتجراءواعرضأمؤا

وةالمندتءزإشاقلقواالمممقاساةفاإضاتأىالالمعني
لىاظعكارزاإت1كاثاهتاطمأدفاامنياادمكاءاوبأزران
كااألوإااحياييىارتحافيالمهنوتجانتاحوالجاطاجةالثجنااثتاةا

ااهافرادالماإجةبينضافردتوقداتحااخاسافااننماناجمدإي
ذاياةأالم6إإهدىبهماءننواحزفيتالذيمءتمادجماتركال

ةذا4إاإرصفأتاقياانالمعيوسسخيرفيلتهءأصاأوالمالصور
بانرابهافةاكابمافتانوأانيةتيماعيتاحااةلنعومطهةبيرمنيضو
اشاان



ال11

1ؤفاروهيسحمذيجماوإسكن52ئتاالاليانخموطءانجا

مفألعينقحليهلنمنعيمالترخالفديناكلهاسمرافقفنا
3وهعصحمولينكفمؤصبأحسنأوافتاثئنونهنحاعادنألقتط

قملةفلنصر11محهاولمجتنةفواكرهفيأفرغصفاصاأتوفا
نم4اانحهبراخفيوفالوادؤااصخبهأنلؤاألنفبرذعفوذ
اضخحىاساعةأفييالرىومافرل

هظهمااللعاءداجاتموخقى

والمعنيسنواطساهةاوالجسميخطانوالجعالماريناخااطوط1
ايإىا13وحنوفارذيظرتجاوممن5إيارطانااتنيمجاهأا

انامابلاثصمإرتأحلاللداكاة5إتساز4رانةقيرافاربى

والمعنيإيىانالواروخعححما3اةاندفىو015اأفاتااات4

اشحىادوأناعايمفىعىاتءوهواأوبمافغاصاولآلرتساغا

والمعنينبنقارضهمىاسنلىءحيااآرااأسرواحتجتقالت

الحسنق4عاكبمايرقهار4أالإحمرأ44ءوادهفيتزإاسحتءوز

انلوكانوفا01اأقطحادعاطىإهلطثوحرندابوجداآلنفمالفان

عبهقولألاأوا4انكاحإةوناشالاإلمتفيةةبملهتيةاعابه

ووهفراحثذااالىلجاارثيمةإصانإدشلماعاكاافيالم61اهوضابا
تهبمحبوقلبهونعاقحواسهلتكدرأيالامهارايسبرهوهليدريال



311

خبراوقال

1أنظزالعئبابةفرطالدأرميقالىرجاجةورادمنكأيينظزلث
3بكلرفاةتحنصرانوطوراعمثفاالثيهامنتغرفانطؤرافعيناي

احراوقال

3فلمدأيتبلالساقبهماستىالئهالياواهـءومايثمئتانجرقا
11اتنجئزالأوتذمرترإخاؤممصكلهاالمدخنثءبأضخ

اظزاممطصالثابووقال

ليىنايئأنتحيثببالهوىوقف

قدمواليئءحرحاء

ابتيخبرداريةورالىثهوتشوقيفرطناننيإفاواالثرقرفةبابةاا1

االرااللييرظبافيخاطاوعبالدهفيتجلمءالةزجماورامنالدارافىانظر

فالدموعبرةنايتءليدفإكبواابصروحسرايمشفالاياعثى3
التيواظرفااوقالشنبصرإ3فاعنهحاالدحينقطعوتارةالنظرعلىافدر

الرفتوممبامميةجمعدواالخسعيفواداالندينفيالعملنتحال
ارقمنالمااسالواصترخىوهحتقاذاالىقعروقتحتنحرزخدإرالى

اصرأهيىفيزفاتوإيرالمجضينومعنىماخبرباضيحفتالبالماهبلةو
سبلللوئرفيهحافلمساقبهامقىوقدرقاعهساضعفتوقدالعملعنال

51منزلهتذختاوطببداراتوممتالدهعءلجيكمنالاضاعةباشمد
خرامنافلبالموىبطوقفواقفةانتحبثوالمعىواقفةايمحذوفانتخبر
علبهوالمنفدمموبئص



311أل

االئوئمألدعئنيلدبهركجااذيفههواكفيالمألمةذ
11هنهغحظئيمحقحظيئكانابثنمءافمرتيىأعداتس

3كرم2ائمنعاليكثونهامنصاكرانفسيتفاءأهنتنيس
اآحرقال

ثديزوانلىأسشاههابأريسالمفينجزامابئغرسوال

داسليةإسزنتقذزانيسوىعاخةإألنمابآلهنليو

نجأتثالئمفكتحعجاتألثاسديثمتاسابيأفاسلينعئم
يئغكأجريئالديمأالدااذهىاالمهالولإبما

وافنتالمعنى3زةاللتزدادحقاالكرمونءاإفإيمثرااذكركلحبئصإك
ماحبلكرتبهاجاواعرضفاكرمهفيماذتفالىبئمعاافياعدائي
اردتالمعىمئمأسوفيمااعدافيمنحظييماتل4ءارفيمايئحنليالق
ايوالشاثعاتأونشوالكرامةلهااخرتالثينضفذالثذأقي
ضعصمنبددانهعدرخيحبرماومرضسودمرمدخرهعذوفالوخبرلمجبال
الفىوالمهمالىاصباوالمرادالدبروهوستحيواألسنااكهأوصابزوال

فنلطارادواثإإااماخاابنيمنسمالمأفاوسلمااال2شيهناتعجى
ذبالإئوابتهبعناجكالعنااتعخايمقناتجرةالسرعةاصل5

يجابلىاالفيصحرفانعواننهم6اسلىةليخافاتاغطربهاعقرفلي
عياتوثألتهناحوصقهاىبسحاالىبهفقديؤصلالمحضاالستفهامفيبه

إسليبزئابقولىجاحييئوالمهحيىافديرهخدوففعلمنالمحدرعلىاننمب

اكابافىقىدلموان
في8



كهـ411

العباصبناللهعبدبنعليبنعدبنالعباسمرلىدوقال

11األراكاينماتصلىومنعزقبذاتوالرأقصاتأما

13سوالزمنخآنهزدتأاةوأفواديفىخبنأنهزثلقذ

3بذاكمأحبجرجهمشحبلىبصرمريكافيطعئتا
ثعصالثمنفاعضيعاصؤكواألفطاوعجيوكءطاوهئمفإن
األراكذاتالوىوداركارعاسلىيااالمحهرعاك

خافياقتلوااؤمفومأخاغرأوبيوبئبفاحمقتلت
االسديافسفاماابووفال

األحئمذزرهضنتربااكلالرفلالسأإمالوشلمحلىإقرا4
عنى3مقدببلمرنححعرقوذاتاالبلفرمننوعافيصا

يناقاصدالتاالرادانرفىنوالموععبهذااتالىازإالبلاذممنالذ
أ3المثاالاديفوبدأسولمفاجمافيراهسيبكجعاتاقدالحرامبيت

يفعلىاحىصيفرقىميلىعاإفةبقعغامركنكأاطهانكاكأ9القطعالصرم
يثلونكمعاالمعنى4ذالثيمنبمريضماظروأينثمهـماحبفيذاثمثل
6بالدواماولدارةباوءاتاسلتروعرإافاافىأهدوأكيهمممواند

إيخاؤانكفاوالمهالضعرحدةوهوغربجعإروبوااالسودخر11أافاا

الماهاوشلاملهالأنوفيمناحدقالنيومالمالخاطاداالسردبسعرك
ألجىانهوخبرهاوشلعلىالسألماقراإكأوامعروفهحاماهاوالمرادلاقاتا
ررهةئلى



ل511

احيماصياهواماكوابردوبالضحىيالععثيئاضالمكسة

ماحئمحسبثماقلألكفيمايذقلمءكماهخأهللثخطويم
الديمةابنوفال

13خثوئمتيالمبلهـاقطااوخولالسرىفياثتيبهالةوأنت

تصوكاليئمحمقلباتجهـخؤترئتحزازهتاجمباتظتقياوأت
ألررنؤفيأحفغاتائتيوأت

3نحلحمودغالاتيأضاكايد

دوناالردكماهوادامةتقبقاواخالثاللهقىوالمعىاطاريما11

الجبلفيخرهوهرزاتبمحساماا13إكافىبئالالذيالحارركتتما

الئام4امنانث01خعلىقدرةليكانوالمعنىالمطرءماياين
الدبم13إاعدمذالينةكانالذيخاخبوببنوينيلرقرااذاعداحبمالخ
واط11خافة001اصهاالدواضافةصرعانةالسرىلالاولسثر ودصداء

طفاماإكأواالرضبارهصدلصقالطائرأأوجتكيرادلجنبةاصموالجلغةدالسرا
اطزازة41طااةايراغزيةإوجلىالايمءاعلىعرزاثلااللاالتألفااءفياالسمار

بكارجدغيرقالبييقطماوالمعنيالجريراكايمواافلبايقطعالذيدار
اكظومخاجوايمخبءااحنظ5سواكحرجهواقلباترحئراو

يىفراشءالركأبعيدمفصاأقرفيشبتاغااوانتوالمعنيالمحزونوهو
باخضامنالجوفءماليرواأصدا
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ئهاورازبعلىامامةفاجابيه
ايلومنيكهنكانبيوأكمتوعذقيهاتيأضنهائذيئتوا

آسايموأتأزىغرضمالمكبزنجمئمإساوابززجمما

13ءؤئمالوشاةقؤلمنبجسصيبداالجمقدفؤأليكفئمفلؤأن
اصعديالإفىبنالمعإلحاوفال

ألثأغيوجمنراةصدبيهننويقةبرايرأظعااإن
ناألدءاجأاءأ01اصص51ص ءوهوعاورضالصصممادىالنوأتعإرمنعمنء

صإوالهولىإتقديوابدارهدأشالتلمجاعغارول
لىوفال

3كزتتلمرثيمنكانفيواكنماتعدالىخالففيمكابمفيتاحابنىأا
3مهاساجواتخهماالكركفمربكأوصاكطااببناهريفتوكثئافى

جروبمبنراظاصماخيلالقماندرخمىفلووالمعنىجبهرحيك
دامتماهالمراوممبخهتظهبمعلعالىاا4إاوشاةقرلمنةء
يوماظعائنارحهلحانلماوالمعنىئنةالمطاالرضوالجودجافىفي

يخفن5فرافهنعلىبالاطرنهنكاكانهاهرناصريقةص

الرفيخافةاالصاجباسارافاخننهاندمرمنالنانجانهنيالمهفياقلن

الحاجةفضااالسعاف6ولقيناالوئامنيهلةمابعظيملبسليوقلن
الهوىيخذهببهعنافيمماجممآبدارافبررايقاربناولمش1

اتناجونسزد



711ر

يتحدئؤاأنالواشوتعهمىوماذا

اثعاثلكإتييةفىولواأنسوى

يئأنتونأواثإصدتنم
ممحذالمحالئنئتصتثلغوإننا

الدميضةابنوفال

3ساحئمالرقاكسختلنبااليئيخماصثمااإتفيتحلتواذا
تديئماكهثىمنلقاجماضاءاقنيضكأعمبزاأزدلثولقد
يم5هـااةكلحماوعد6ورناأكأاثحلىفىقى

اخرلقا

بهيدؤااناراشوتدسحدبتايئألم8دااموضعفيماذا1
13صكاشقىالثالنييقرإهـارمنشيماعلى3وشاشفىروتيقلىفلر

واناليدبيبانتفرلمملىمذجايمواللدعاشقاننىاقرواناأئمالمعنى
بهشالملدعلميموبرعةاخذههثي11ساختا31أللالثيايمدرت

ارفاداصلوبابيتكليعنبتفاذالعابدضرولغإرافيأبنىواألتفاو
باطاملقاإعبرفادهااللمذهبالذيالملدمحرصغفاقالاتايماهرا

فديمامراكنبقاليعلقهاالمرادعنفيفدفعنكاصبرااردتافيوالمعنى
كريموهرىإلقانهالمعنى5فياالبقرلهالوىاذالثوصفثم15
دالذفالاطدثانونغبرجمفائككلتىيالنه



ثأل11ول

جمالهااالزهانواضتلىنجزععهأهاأئقادمدميوونبماء
أهااألولةحوكأخلتانصإألمايهالغرانفيفانلة5ر

3فغالهااءبههـنعلتإفياوممنيأفلهئمإلمتدئهالظئت
خراوفال

ثوادفثعقفئربعطوبقوحتىكوابناارحتهمانشائواثبرحوما
3زقارفثألشئراليقرةمئعمايمضاأتإلحرأيئاوحتى

مونحعاالدارر6ثتبقيىماوممبدشةبمعنلدولزالإاماال1
وذهبتغإرتهاالتياماالثإظاولدالعخمقادمهآزبادمنعلىانزلوالمعني

كمابإاهرق51يمونابشكرانقلحبمفيراحبةلغرانف31االمب

هاسةلجطبرسمهررالمعنيعإاااضاباوحرألمنردثباضمواتافيخالة

لهخات3لر1ذالثشاحمو1اهااكأهـاصفدنالثءإدتستثاخها
مابعدااخخاالمه3طامثياصرحضاهـثرغترشلملهاكوخهاشارص
الهاصبرةبكنهلى1ءإألىلجبسعلىاهلةالءآصاارتبالحي4آاسبب

اعرضخهءصدف4الاالحيثتافيقعخهااتنااخاالنعااكرنخ
فيناذوااةحتىلهمجثباشمابرحوماوالمعنيفخذهبربرحوعنه
افىشايةنلوآتاتأبماإلىواردتمرففاوبخاجاتح1ءمارا

احناقوالرائنماثانهانعرلكغةوساارفاقا15اضوبفعن
ةئلعلهتمنتوفبمالجانجينمنتلمالسمالدرسناارصل

باعثيدضناالشريبعىال



911ر

خروقال

اوعربعطصجتيصقااهثاألثليبئالجوبينياأليامحعترفإن

3قطغلمجاذتهاااألمرائربعدهنهانزىاأعناقشذاء
صعببنيثومالوة

3اغلىنيفلياءالمحيفرإفهنهيبايهطنبخافبمإليندعاداعيا
يممرمداإساهايرئجإلهراذامنبقىاوواهسبومكغدافليث

ددااءهولىالمفرقةغدامنإخالطفإكأباقيادتئغرالتبك
حريتبنرةعهـإثسعدبنلىحينادإزوفال

وةمرإبمحرواطاراإجعداإوىا3إخالرنوالمرمرصخاالللىذوا
صيفااالتلبذىاجخوبينيالياعةتعدالنتتالومعنيمالمحالحبل

نالذالذةوااوصالابهىلالذإنيصثصلءابيموندعاومص
كمهماالرزةالهذلىبهلىااخاثءإاداشاءأإاتد01ةاأكا

أأثاايناايصاطانضهالصرتطعةلمبالجذباعاطغانافشلىا
محيتأشالنثرافنضدتلبالرافراااديادحاالمعنى3

يموناناتمنياخعنياهابماتجرةصقالهفياحآضاركغداتيئفليا
جمهوثوانالفراقمنيجريادبابئهاخرغإشمبدءمإبدل
اسااسءزتإتاالدهرعنإقى01دغبينوةاإتلةءاطالمةاالتبدل

باناننلبكوالمعنياممبانامنإواعمااخرانيقا151دأئماضفرقاعن

توهلىورمنالبدالحنرفةمرعدكدافانابحاابريدمن

ارتحالهم



061

اوالئمنيهوىشعولبءوالبلدمنءياصنعآأتآلجذا
قأبرمبهفص1بلدوالستاعتجابألداقذرأيىحثاءولن

أنضطرماألرأل1ءقاهقفالسغاديةصؤبأرظالمحةسقىذاا
دهءصء7

حفعبموفجاني18ديباردةاارضأاآصسينحوحجذا
ماجرمواوائكافونالعشيرةعلىهئمفىغهثاإذلمونألواس

1عرهحراثرهانألحنيوباكرشآهيئتأآائطعمونوا
ئط1المهوىساجمىوأتلإلاومنءكثنعاباييفىهضعاميونشعرب1
يض01االتلىمجوبوالبالالدكطبايئمنهـياصفاانتاالثفيبعبال

ما1اليوبوكيمارثكاواافياثءحيانوئئماعأسأ3أنقموالشرب
نزولامربا31مقلىةجلآلكتهسهباداايغااحبوالسعبيلةميثابألد
دإلراهذهكإرارضاللهقىاذاإئواصإزاتغداقياحابةااادبةوالةالمطر

ادكماششناءفواقحثاكالعبدلالرردةعنعلنانارفسقاطامطر

فصيبذلهومالهحرفثالذيهرفىكومحجواطفرببايخرنححاثى
95االشىاحمبهريابلإلمالد1منكرماذاحبال1كاواؤة1تات1فيماشاه

لقحط1زمان1نافيشوالمم15يبذينماعفتيابميجمعارزياايثىوادىعندي
ححملتاذارامات1لةوالث11بضعملإمثيرهاكلسعرنبهالذينوئافى5

كفزاانضهممنرمابقواتذلدبعدمغيرهمنإبةجلهم
مبىفاعلنعالوشإليةخذوتونالمطفعولاالهـهنيهمعثيرخ

قهاعلهلصرم1وشهماهالالذيالرنجيئاصحاب1اصزاداةاشاايحاو
لجعموثلذين1وهمثالمعنيالمذكورالسحابلفطعفاصطاالبلافطاع



أعاع

0511صة

االزئمااليااءاذاممتعغلزتجاانيابفللواشتوه
مكااءصصص

معتصماشراحذارمنبجوةوجمازهئمعمحدهااحلىحقى

3بفغبمتلتىذااالقاوفيئمتسألحينءعطاالئخوزبم
4موالشلالالخيلفوارسبهافيكوااواصاالمحتنقإذاوه
5صصءجممهسة

هئماليحباهئمزيداالهغهـصافابعدهمالقأ

ماالالذيالسحابنقطعالحىوجىاةشاالريحهبتاذاصيئالمؤا

عضكحدةابةواللز3سعرافااالمأقحطاإالىماانتدهـبكرةيخه

غأبا01ازاشددشبهانهوالمكماوق11رضوشااومازححواألزم
والمعفاجلالمغياالااالرضنمةراإةانما31انيابهايثادفهبهو

ذارمنحماتمجارهموصارعيمنتانحتردهااثإأدنعهمدام

والهمدةزاءإإا3إيلاهمااالالذيخالمرناطححشبه4توبعزالثز

اشهمكأوافىشاةإمالستبتيؤتفيمبدريالالذيتجل511حةجمح
4امدواءإأةعلدربافيونباسوثجعاناسئالاذااهطاافيإجرركا

إلواالدابةمنأفايرااولوةكاتعجهواتوااصؤواايحاوا

احمهإامنفاضهازمأواالفرسرأعلىاليثبتالذيوصاسلىحع

فيونروسمثارهذووااشفيوافىوالموتوالمذكرالجعاواحد4ى
واربابهافرساخاخمهم4نيلوالضماغيراعاجثبتواابلافلهورجمواذا11
يعنيواحدأمثيوهافاعلالئافيوهمصمعرلبزبدهملهفيفييراضاه

لهمحباذالزادتىاالفاخباربعدمحىلقاهـيقعلمفاوافىرمه



1أل

1لصء1ص7كا

والنتمهنيهوىشعوبوالبلدهن8ياصنفماانمتالجذا
3مفدحلصبلداوالعنساتجااتذراثلجألحعباولن

3ئمتضطيلىااألقاهقفألغاديةءصوبأزظالمحةسقىإذأ

لمهغئحميانوتجمحباواديباردةاارابرصعحيحيماتاايئو
جرمرااسالونوالالغشيرةغلىعهرهئمجردفوو ءااياس11

احراثرهاسرهميئاوباكرحمةشاتاذاالئطعمون
إفماواوممطمهـالجابمعوىوانيبوهنءثثنعااجمنباعاتوخمونؤشهرب1
فأاتتإاالتيىلبكمىوالدقياننءإياصنانتإاالتفيخبوبال

آايغاليخبربوغيرشوااجمنامنحياندموعصأ3أنقموالشرب

لنزاحوبا3أفدمجلةةدكإداسايتآاحبوالسىفبيلةميهثادبك
د9إاهذ5رءارصاهاكطاذاسإكأوااردواقياحابةالةادتوالىالمطر

اديواثقرمحأاةاعلىإدلاريعابرداأأشعلانارااشامطر

يهفيبدالوهالهيمرفالذيوهرمغرممعفموالمبالمغرمرخحاش
شااالاحبهرالدىبلداباامنكرماذاحبالإكأوااانحمافىماشاه

عطاقازمانالىمانصوالمعممايدلونكرهاهيابميجمحيمبالاثىوادىضدي
اتعهاذاتافراواتتاألمالحهءإرةاضاكليعرنبالذينوفالمه5

فوأبمانضهممنرمابقوأتثذدمةهمغيهنةجناتلهم
هبثناعلمنعالمهوشاضذوفصونالمعنهفعرل61كلهينرضهمعث

فياصلرالمرمفيماالالذيالىنجينإباصهاوالمزادالشامبةيحاو

يطعمرتالذبنوهمالمذكوروالمعنيالسحابأقطعرهفاصتطاالبلاقطا



121عأل

0011عي

االزمأئابهااممتابعنهملزتهاايابفللواوثمتوة
مكااصصص7

تصئمشرائاحذأربصجوةوجمازهئممهاحد2انجلىحقال
13ئمبهمتلنئذااالقاشوفيامدسأحينعطاغئحئوزالهئم

ككهصء

تزمواللطالهـالخيلنواريمى3كافيكواإثرااالختئطذاءوهم
همىالحباإفميناألخنرفغحيافا9بعدفغأنقل

ء01الالديابامنقطعاطءوجىاةشأيحالىهبتاذاالمحتاجإث
علىكعاشدةابةواللزامصرلال11أانقحطإانافيفيتئدرةبفعه

غابامالىشدةتجهانهئوالموقاانامضوضاومومازبمحاألنم
والمعقإصيلاهايباالاالرضنالمرننهةفىنبم311جابهابكالدفه

حذارمنحماهثهجارهموصارعنهمتشانهـحتىالثدهالالثمهمدودام

والبهمدةزااباا3الملإصباألاخهيىالالذممالمرأصنالميهتثآلصهزإالتز

اخهمكأوافىشأنهامالساتيإؤبهفبدريالالديجاعاتاوهرةبجمح
4رروالهلقماهعدربافينباسوتجعابمصئيااذاالعطاهفيلحرر

والملالدابةمناظهرااعلىوكاذبمعهواثوا1استوايحالىا

اناحهاهنفتاضهاإقزمافرسارخاعلىبتاليئالذيواهيلهجمح

وفروسيةمهارهذوواانهمفيوالمهوالمؤنتوالمذكروالجعالراحدفيهيسخوممط
واربابهافرساخهانهمءفلواليخرضمفاعامهاثبتوايلاظورفابموافاذا

نفواحدهلشيوهالمفاعلالمافيولممفولبزيدهمنرلهنياضميرازه

لهمحباذالثزادفياالفاخباربعدفاديقعلموالمعنىقومه
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اايرمكد7ا1إذأالرئادجمانفهشحفوفتىفيالهنكنم
صالئلةأقوامزؤجاثنخث

مئيالعثونهاىامتروتاألاذإ

3رنرئموالييهمعثهعبئنينتبعةوانمألكاآلرالترى
تثريمصوئهيرفيرثثءيمظرهمبالقفرصخابة7اكان

وحستهتهلدناالمإصرفيالضمعإرخلالالذيصابرمواابميرالجم1
اذاخيفالهكرماثهةاحسنفقنفيهـمفكمكرمااصجماهانهمفيوالمه
حإلةحبملإاط3ردعالنزولنضيفاننمنارهلالباخيد

هذاانإفيوادالرنماتواورالمنواطثنيغرتامترى1المقزوجةالمرأة
إشدةااللوفمنالماوحرتالقحعلاتدفاذاعالهعلىيوىيسمراوجل

نباخبنعاجونثمحبوخنباالسنغيرالحالأللمهحألاطعمترداا

وهمواالذثكرالىعلىإخالنهلوارلمةاربهعاالرامل3جاراتالثدبن
إنواالفيكا11عليإشزداثالذلمقراأاكشوازادهمانقطعقدالذين

إةنهاالنكلرانهفوالمهائلااوالىذمالكخيرالمطدواوابلاالنصباب
منانقفر4يدهمرهـو3امادربةطيهزتجبهافقراوااملىفاالطاالهفي

نهبمتلةالمنتيراةاحاب11صنحيرواهاهوالهفنجاتماالاالرض

وايني3الداالمطروديمةشآاديموااالنصبابوبااكحيروايرافزوا

الجودهنلهمببذلهلمادموشعةتاحفءفياالرضمنأقفرافيحابهاان
الدائمبافىلمطرهوالذيالواله
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اببتههغالطرفوميوفوساغدأاالكدهألمحقإبثآلالندىفئ
يرآصء05

لمحمكأونهااموراينالحعىويعمرهاببئيهاالصكارملى

آصنمناهكساعلييشترءعرفائودعةسءعزباعكلبهتشتى
ثعئملقئحينعليهايسحوالاليدعولمسيرهاالعقالان

والكرئمثاتمثرازانهافدامهكللةالشنرىأغانا جمىءىكى

1عئمالأخهلةبعداعلكمااعاواناذاأجاأأحطايهربها2
ويخرهأقرىاحئصدحألقفياحتىهعاريمتملخواإلضيرراءالتيالا
المحدةوةقحهاحدخوااصمواغدالهبلهـ4الى131الياااصافيوا
عالىغداعندهماإضدقاطباتاجإصاوافرأاجمنابيعنيالسا
رماعاعرآابارافاسءاعطاهنةةتانيإتإق1اآاطرفا

اناضاالنمناتنأفةااإشالمر3إصعبىضدأايلمغتدامررايخالكأ
تحسلوالثكبترالاقياوالمودعةاصااهندلمرحماهوخإلىفيولدهاتضع
والمعنيالياانماواسامااقامكرالهمركحغخاتااااهوالعره

مجلءقاااعافاتاواسفهااعرهااالبلنايخرعرأكثرةا

ةيمرااللاالترحالتأاوالمعنيابخلااثعىااالالسانهـولريمةاولمةةء
حثبزىاشةهنيماندءلءوالاتالضينحرهاسايحبلادالمرس

بمطعمنطاةاجعافانابلتوآجم4إقعاوميةخوممبانالجهصيص
تالكاولاجهاءانجافىةالمعاجنانانفيواإحمامنبهار

مناطانأ6ؤانةفامعنإسافاامماالطمنإسنعساهمابرينهاماحىإ1فلس
الجفانهذبنجمفةالاالصانوالمعنياالبلانعمواثادأهلوااولهالعثرب



01اء

1فئمابيخهاأعاليمنقىلمحيثداجيةءطخيافيرندهببين
هجعوامابعذشسثازونقةزارت

3المحدئمهازساخاةجدلىنرالدفي

3لئمفيعامائرتأفةلممثفأززفيمرتاضاللزوروهمط
ماساءوانعأبمومااومهيبائقرمناجمالظوائمتنىبهاعهديكان

1قدئمإثاوتبأوماوإحقاصيىثاءجاتريتتيتاوإقىكاليف

أمىالندالمندورندارمطابتا1ارارمةطابعدلنةؤناصيالحدهواةص

توزاياةاصااانئوالىارادكمابطنوالهخممضاكايةلداوالمظالمةوالطخيا
يقةرو31اخانلمحةلممفيبمونالمضإةلةأالةفااالهاكنهدهفيالجفان
آضدفااقيايوراوالحدماإلمهزالباساأوالواحاشالغاواالتحتبتهخبراسم

نحد001ةءبعدأفرإثكبرمفربةالمجرهذهزارحيالابصروالمعنىارخ
المذكراداازتييضرااكرواك3فرألىطرلمنلآلإبرااالبل

خممبفرلةمنءالمماجمكرفيءواابقاىارقيعازشايرناعاوهوالمزلث
كألزائراننىمني1افام1واخرلىامأذاالصافااجرىنهالاماالصتفافا

انماملبالهاتاليلمتاراماسمبنةثدتنيةهلإلةفامهرنيافزبالنرممن

إكابئاونجالهاجيتافيسرتافرلهنواواطالاوكاقرلهمناوالى4

نوهاا4يباقراالمئىاناىالوفدكانتجبهفوالمحنيايثقا
ياناالثوالمهورفقدةتو7علىاييقالمرتمئي51والملاللإومااعاد

فيخفيفةبانهابصفهالهاقدمىيظرانءجمارتهامنيمتاليرفقيتودة
احداالتزعبماذامتهثبا



أل21ه

1مممظقهافيعرافقألادزمرائهاليفىذوافهارد

ماالمحرئملمةبجنبهأثأهلومالهاذحبئحجوافيأيق
النجكئئم2امذلنمركركنمأيسني

1فدموالكنمج4سلؤثعلش

غانيةإذبئزجذتشاالم
ثنعئملةعخديحىأضيذوا

زيخلمحماالرخمبمالنقاخلئمسفاأشقؤااإعلىأمتى

ادرمحدهاواوالدرمبةقىواحمدهااطلىيعاقحجثردىاكاعظامالمرانباالم

إاواولاطابهبرتلىاهيوامباالكنازهجمملهيمنلماذاادرممرفقيفال
بياخممىوأبالذوامرادمخهاقياافاالوملةالخلقصنةانهائوالى

وماقسمو1وارةقيرآعىبقر3قداورشاقةالمراطماصدروكثرها
المهصالرسولدنيقربنجكلةواحوتارخل6واالهاالذيبمهني
انأفىحألفياوناذالقممجوابوحقإضصاجرابينسىلملموسعيه

ةالمراأنانيةا4امداطولاقدموااخروراينسىبلماقاوممنهبلاوبمأنص
جالذيتبالمافىأفابقةياروالالثةاالياتومعنىيةالزبهمالهاعننيةالة
وماغهريمعيقبمرمتسافيمانخلةبجنبىاتإلةباالحرماهلاللوالححاجاله

السواككانيةأياكحيفياشركتومافارفنكممنذدااطولعفثصنلني
الجادةعنامدولاواالعتسالخلاكثيرءماالشقرا5صكلطئعمهاسبغالذىفدهوا

البهبويمالنثيعلوالرالفرسوالمروحالرلالنقاالزلفيالنافذبقالطروانئ



631

سى

1الهفغأقلهألتمالتيالحنايامنوفابيامنألخرجتفدوالوشم

ماألهلمةءالهثامننأشوجبثةكثافيكتشعريياليى
3ارم6راعهـاتء9خيزلوباءكزارزالتهلةءاألثاتاء

صصصالم

تضتزنموالمحصلدىاباجبازهااضرهارأذايذئمماوجنآ

داليتيلجشيىءشقايغذامخمئنىا41أمثاأألفيهاعقا
آاحمثماكبموالئوذىءاوكريىأئمءيذممارامبهنإ

ولخدمعاحبهمحاالالحوخماإصمغضاجاقالضذمودط

بالىارشم11اضقرااعلىوالمرورإزرحوراالفرسوبصكتإامنىواليغلاةأ
بةااممبيةتبهعأيااواقبلتاافيإخقااخلبهلىمعطرفوموإنيمامةإ
أاكأاغهنى1آلإاابلالرماوابتاوقالجبالبإثيقالطراو

ةفايراةاإتاء2اهناقابمالوتفرسثانيءتحرتأذياإباعلىريهع

منبدلهإأاالت31الحدشاحىال1ارةءأوراكألحصحةالم3مقى

احاربقااالرمإاافياطرقاوالمارمإضمااضعاسيصحةبهجنبي
علطةتإإاوااهذهـالباصواكاانيهيتتاءزاإقينالومعى

اطالعالواآلءإرعااىإفىوايلةاطواالشلةإلجبارأ4فيرتامادضعما
احوالىعن01ايرخالروامىوالمعنىلبافيارادافهإفاالكزامواال

يلةخاااإهانمراامنشياقياخلبارةحمةخضموتداذااهلجنة
ابهراهيهيدةخرصدواظزالمنقوشةورةااوةتدحيالذفياطيمةممبص

ابخهمذفيانصةالأللياثالامحنى7زوالخدالتباعاثمواهنيقصدينتاجهن6



لعهـ72

األصدةءصأه

فدمممابمؤأسابحة8جزداغدوتعارضتىامثىىشعيقيبل

2والهغالهرازفيهمبفتيةءضكرامةؤحمنآناعاألبخحلو
ير7وصءص

3مواالنغفسيىادجإالازديةيخذبئذااءعليثمنسى
اغتبذمنونكنمذءغيرلمحث

4اضئماننانمنحيصجمنللصيذ

ائينإبيةتجرلراحةواشالبرغدسكلىثأنلواماربعايفأياتحلصابهرا
احسانمن5لماجبهدحيمدباببجارغرمتماليدهم5اأواعزنماخاسكراانهنيقمد

أووقاررزانةاصحابادةممونخإفهماخطسناتجاغهميوذيالإقرىا
بلأابرانقهملمنخدبمموجمدخإصفرافيصاحبثمواذابمنمأافيفيوحلم
الثرقيرةالتاظمنوالجرداارجاالصاتءواالاالولعنضرابالتد

افرساومعارضاصابقاالمنقدمأقدمواامدوانأمحاواافجدخهص

ربيعةإفيهاهلماال3إسضهءوفوعلىدلتوذالثاناناجدبحجن

يترماينيخ11منىوعهاثامممواطالثاعراخادارواديارهمحمنان
ادةزةسأسا3ةزداةاىاوةءسإاداخلإاء يوإفىإحرسىىتفي

تجرعاا3إءفيوابناخىفجهةزمعاجالانهتويااالجحالى
ارزقرأدماوانيفدشاذامعليميتولةبئالقبرغنثاضىابئئثد

ةتإثااوائكانإلمتيناقواالحاكلفياالغبوالمحماائداأقانصوا

اقيالممهتتموغيزأناهنداااضىايىءدوناذاتاردإألاعإجهياس
نقادتةسفىامفيلنمنهملالىاننمعادشهأبمافينفلدث
وورعهممذقبىبلأنقربساالرديةمنوخيمخصرهعلىيحعااوبه
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ئملمواألاثركغندوايرهقأفنىهئسومةردلىفقزكولت
الغبممزضاضهعنتطايخكهاهاجرةفيكئنالهصاصئمخنير

3هفعئمفيلخهأخدةغطةعربا2كلجيغدوأهاههئم
اكأثيضبيعةممرووفال

لماواومئبرلمدافيفىمدئخهاففاعهرابكناهيقاونثةتث
اصذرأوااأبراصأفيحرحزازةفرفهمتتهاأطرصدروغضه

الشراقحإرةاايخلمنالجرد1اوسيةوفردثىاهلبانهمبمفم15أرويدبا

يةجهـعواألمافرافىخرماوايدوايربهاتعرفماتركالمعاصةوالمسومة
قصرهيخلالىيلحوااقانصاتعرسمعوامىالهمئوألمهالجبلوي

الجبالثيروتاألماالؤارسكضحرافرهايخرماافيقدةمعلهثطةالثعر
والهاجرببمالحوالعالرفنخالى12علبهاكانيهاجرالنحوانرهافي

علبهريممالذياطجرتطابروالمرخاخونطايمرااشتدادعندنهارالفن
ترفيانهافيفولوالعدبثدةافييصفانهوالمعىإوىاوالعجمبهاوإوىا

النوىاليرإركطانالحرادعنداشنىانهارانمتفيعدتاذاالحصاصلألب

والكشحالمرتفعنالمفيجمعواالنجدهالمرقبهباالمر3نحاضهميعن
الهمموعلوالبذلبمثرهالفتيةيصفأنهوالمعنىاظاسؤدةاظعروالهفم

البطنضامربذولالهعةعالىرجلعرقبةفيصإدوافيماماميمشيعيقول

نعبهاونسفحاالدموعالعبراتإتعلميالططغبؤاليثارهحامن
دتعبهااحتباسهاعنجفونهاتنضافيحقدمرعايكالعبنأنوالمعنى
زدموالمحوستورفىأثللالىرابمااظهرألالضعألوإهوتمبرفية



ك921

1األمراشطاعجماالفتىئألئمانماءشاماءشامنليقلأال
مقذرفىاألهوزتجريفقدعيةفاصظعزماافيةانخثاللةقضى

الضيةأوسبنتوجهةوفاك

3قاجمأمنبةالصاتعغلئمإشؤقاعلماتاوكأيئفذووعاذاآل
ثذنبمنالقفميبةءطرفاؤأبغضتتيعشيرزضاأحببىابئؤمالي

دالنقبعلىالجنوبسثإحيمرسلدنيبربفغتاريأنفلؤ
باقزثعهعداتخلطجهاطالوالاقيرساإليمهأثريلهافقنص

ااظهرتدراافيغةوربإفيواخاضاوالجوالحإقالبافيوجم

احملىباومابايالالمعنى1والصدرانافيحزازةفرسعتالعبرأت

يدفهفيماالمؤبنصتحقهمافىافانيقولهانماشاهالؤلشاهنفليقل

ثهاحخفيالمه43فيمالليعنهسقطفقديطبقهإرإماالاليفعلهثم
علاالمروخرىفانفيهالمجرافتكفوأوجهالمالكيةحثعليك

الغراممنفيهاناماعلىاومإباليتغدوعاذلةوربفيالمه3رالمقاد
هافيبعناالتموانققيالاذاخهاحالئلالىعثهايوديالوالشوق

يجدىالحيثإفيواوضع4اقهواتجرالطرفا4امبابةامنقلي
طرناهوابغفترتيعفارضاحببتانيفرفيذنبهنليفاالعذل

6الجبلفيالطريقوافقباكرموالحقالرسالةاوحى5يبةالقم
رقلناجثكرمعرمارصالةتبلغانللريحاهكنوناببفامعنى

والكينبهامافيراجمقالىادىلهافتلتالجبلطريقكلالمارةالجنوبا



ك031أ

11فزبمنالئهيرةازدادصئديماهلسألصهاالشضمطذافاثي
الطائيهماهبنمرداسوقال

مصاحىالئيكلحتئورزئكاوىايقتأفيحكماكادتيهو

3جايالنأتاولؤالبمعاة7زرأدايخكفيءؤاراهوحتى
إلمئقاربإلتىإبرىاهنحثوزئماءالمجاهالؤجذااال

1ائعقاثئثمرفاثصحايااعذالثرعامةرتظباوثفيبأه
اسدبنيبعضوفال

تروثاصالربرحأصإلمثءامنتيصبركابئبالموىتجعت
هتإياطاليثماالقاذصب1سعدكاللهاطالالمرابباابخلماوتذلها

هتأذاالرخاسألافىكأوالممونحعانميرةوأالحسوتدحاواشماالالريح
يرةافاهلىامواتازدادتلهـاالحبةارضناحيةحيىأقيااصمالاجمهـةمن

كادحتىوتحقتكبكتعاقصانىنالمعق3عذلنىالهيخا3فربمن

رأىوصوعذأشكأالاالماحبيبقلمشرتكوهـسق11يقنلني
معبرب4لهمإتماهراكوواللهموأيخاعاجهمرةمننالعراذل

افيخكاخاالىبننوالمهااحماتوالمعنيفيهرياه11ولىمحذوف

دنوفيصمورالخصاهواىتاعطهربمااننيلىيمضعنىاهاطوال

البعيرلمجزعليدبةلخرجاواصانميةحةجمعالحقائبهوقربه

عذاثءباظءنسالاهليدىيوالمعنياالردافعنابهـإلئرسالناو

والضرسرخمشاديطيبا6االردافهـفاتهيثغورااحانالمباسم



ك131

1يدقئحيثالروادفصرفةأففةطاوعثتمدهراقبزف

آلشديدالموىآتالعينيوفدبدتعنكباطذإدوإن

3ذودطخأمعثالءاوالكلركلئكليءئمىاعاهايخاوهاكل
ثحملوداكداتادؤفاخمادارجماصكعءلاوصواألزنيللى

زميدألكودبميملمتلماجمقاتذلىإخةسأرامنلوصطالبيعهف

ىلقالتسيلنفنيرأىلؤومن
بذجمادواجمماصأزاك

ومعنىعدأةاترءاحذايتبهرف1مؤدمنيدروبلاطروالجرتضأا
كالحبلجرىعيثءنفيىزمقادتيالموىاعطيتافيبةءأتيايناجاا

الردادنشهشصياءةءاووماحلهالىندألتمزاناصدإةاغبرفذاالذي

دوصزةكعحيإعدانوإلمعنيلالداداالذ3لمةيريدونثت

لعىثأإلمهويدحنطرددند3أمينيالمريماتاءظنرتوندصعب

دشه2اارأةاطيقهةماوالصارهاشانممدرىمصعاالتما
خ

خممدي1إطالعلىوبمنحرصبمطااياومرنادالعطتانالحدى4والمثو

دواجهفثلعهخاالحتنهاررعندإةافييعرشجمروممبكديةنملى
الصلال011

تطلبعطتانرجاماءارصبمإاحماجتيخثوصافيربرإئمااننئوالمعإساإاا
إخهمأوحميبوساالمباتيمالمشىإهاأصزره5رنبرحرها1

الدمالضنهعى6صلمويئلنجينالياوذاكإايجبنيلمأمينانذىازالة

ح81طقغ01فالطمايلدعىرأتوحبببةوصلاطلبفيمفيوافى



آل231

11يذوفرفضةكريبمزيقةالفحااالريمايهافيا
مثريدأيئهيلإألوغضوراياخانبرااهشيالجلريا

الحرتبنيمنرجملوفأل

افنىأحهمتصهنحقاصفئناءشال
3ارغلىزضاابعبافقدواال

ثنرداظطلىسعدبألستيتىنمايمإروبىسعدىمناهاني
حراوقال

رأعوذهاايهاإهصعرمنفأقجلثريضةقئوباءسوداوخرث

ةاأزيدهاأئمداغاناأبراةجئشهاأنادااذرياءفواللها
كااوابمفاستويجيدؤادها16والحالبكعلةالحاصاراكلتلط

وهوالدريدوالفودتاناقداواكزانالصدرانواالالبياضاظالصالظي
ماوغفورموضعانر3لمههيدوفرايوالخبرخذوفباالبتدارفرع
حادرففضةهندتيئبقاصدرهتحلىالذيالظياجايانابيفاوهعنيءلطيى

المعروفءالماعلىامروالخاالبرمانىابالموضعامثىالمنىجذاعلى

ةمفخوهومحذوفخدأءخبركأ3هحطوتريدنالييخالاالبفضور
للنفىودوفقهااالمافياحسنفهيفققةتكنانمنىطوالمعالسعةوالرشكر

ؤرافغاوعيماممتالزمنالهاخظرينبذكرهاقنعيفاناكاذبةوانكانت

ذيمنالباردالماموقعبناقلمنموقعهاامافيهطأوالمعنيدذاءمايدبرابرد
مبابداهالومحلالماوبامنتحللبةالحانارادانلوباءسودا5الغلة

نهواافملمعني61لماابمعرعائداهلىعنفافبلنعلةلعارضنألمتانهانبئتوالمعنى
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خراوقال
صدءصكاكا

االتلفابهايخشىهرةوبمودخهالراىياككالصاكريإني

3مئفعرناانماوندأيمنلثوليشهوردأعزءمبعيتيهءرا
خراوفال

3راواوهااءالخباائاذاقولخاوأجفرأالا

4هاءقالإطالألث4نضهعلى4قالىوفغعرماءؤبءوأل
خراإلو

لءبناالجئمىرآألصالىراءيافىبمالمثصلمجرانعليوإني
ؤأللمحماألصاذخىأادبخأضةورةذيدجءهاذبىىتن
دهاازتامغاتهاصاءداتاابرهابدةبوافىءتانااذاادريال

لمحيخاواةاماداخهةوضإهاكعلالمنكاصاناه1دىاطا1وعلةءدا
طادضيراثقةءمرةضأدءىاهـالذيصثاقطاءمحالدالىان

رأظادىاتاذااانوالمعنىءالماارودنحالموردا3ايهاذلحبوافي

اظاات114اصدةعنهرفانادشوالترودهقصت7ماألبه

2رباطاهاراذاصفرتجهخااباإلدكطينؤلوالممنئرباطءإءتاأ3

إطولالاتضهعدمهفيغافةمناالوبااندبردجعفرااقوالمعقدةهاز

اطماناثلمجراعلىافيثاهاقابماجعاهعدرأنيلىواالنهابقاوأها

ايهثالرنالةوالةايعنهدذة61زنيءارببوأبسماىراالذي

يرىوالمعىالمنربافىصءالىبعدقتاواصيلىعجلواالعااالغمان



عأل31ء

حراالوة

1والزمذاالعيونرزقالرقارقإلغضاناءالغصاأهلعلىمرا

صباةيفىااطزعغداهكادااء
مورصكاسصهص

ااصافىطماصايوغألبكخوفد

نافاصنظرهبأدزىفلله

3رقداتأقداليسىيديواءنظزت

بائغداظفهقممآدذنوينتئوفةصاءفدأهايقربن
بياءاهرمابنوقال

لميبئءالوواشاتاهايىواششواليوىسعصأقلطعلىأا صوى

ردأونةإوافياكااذجعفبرئم2امندرصلىاألصمأرئم
1أمثىبانطءاالنحالرةىامحاوقتفيباردةروضة4هـلحاباردءما
علىراياعاحبىوالمعى7رمداتجةحوالىبى3انوااانساأاوالرقارقمرضمحاالون

ثلحنبلوالرمدازرفاجموننشنوامشواباهأتبهانءااةااهل
كأيم01كضافيوالمنراقرىااصالباوالجلداديالىط5ءالحزع3سرد
عنديمااخدهرتجمالوىاامخاألجزخغراةكانفالرىالئمةانرآيمفي
ورقدلعلىأطريقاعنوبمىالجالالعيس31لماهـثرقاوتدةالعبالةمن

اناخاظرةايخإرلىللهاببنينامقوالمفازةةوافي141هميجن5موضع

بسرعةااهامةالمفاوزالتيبنيقرعظانحرلنرقدعناهيىاعراتدةنظرتها
6دهبهاببتافيقييابران5خافهنكانملتبعدانجارددتثعدوهن

السيريعةامراوعذاحوالحذحهاصلرارصلورتمحبراندالهـ



531ر

اذفيءهئمعهأالزكبأدذعنفاواةزضهاضوأاألخبارمنبرىوأ
برةءالعيقهنفاضمتدبرمرتةإن

3غقلىامنهانايرزتيعلما
محيمروبنءوفال

3وصئدوجموقرةالقننففىيعابىءخرئاحثنعىأيلمن
صاليصوسرأنجمدنجاضدنجكلئمءخرتااماماجماورشاوأو

خراوقال

هقئلهاوحشماماكانأهتهاتمااوجداوأقيالذراألماتلى

هاقالبأابناخإجماقاجأاألثصهناموابئ
امنححنىاطرلصكلىاىيتابااوشعايغاالوبراتيالبطمنوالجرد

أقراببااخصلاحاطالحنبألصناةتإةقرةويمبهـاوىوالمجعنر
حةمنارالخيهدوواعتخبالمعى11صاعايبرالواقياواالبلهةامرا

درالمكعلىوبشلة3دئعغيخدءانلحال1عنهاالركباسالارخمغ

عبريانانتذرامذكرتناحنىوا4إتالةصباتانوا4حالرغمن

صداوا5امرااسمخرزإ3دالىمنهةاةاباتاراقيعدطتكلرتاوا

حبىاليخاياوالمعقتدوتادرخواناترايووقرةالموجحرشا
اقحظادبواطنباللماياطللمقخمىوتازنيهـقليوجماكصرخرز

نباللمامص11إخرةاجالدتتوفوالمطرالحيىوارشفىوبيىطراإابوص
موحسااياخاايووحثاانزالايالما5ديينكرلناثحالمطروللزبعدم

لمعرجمفةوتاجااالالموهوبجتعرايمعرت16يرةاطهـافيالعملوالمف



ك631

حراوقال

1ثعودياأنيؤبمالمجةرهندقمابخأزابرأعليذهاذا

مشقينايخهائنمفاكوتغمممىباردةبابأطفةخعليوإ
لىحوقال

آأشيسبصادااوالفمعابتبمرتماإذافيهامائثيتة

تالعقثلهااألبصاركانكرثواوبسطةثمعلياألولمطشظرالها
زينةرذرهااتذإتإذا

اكهحمسصقةايأذاردانتذااءهالرف

واقياارالىعلطانرالداصاحبيلجنإافوخبرهوناخوخربشداييا
االولاالزواااللمامهنلموانوحسماأحاخااإتمةماكاناباامالوجدت

وددفاشاخقراهفهاماسلنحاهاذاأليناخفإلمهـهانانساكهفيفإللمةاقاهة
لهصفةيةاكورهنالمرتنيثالثمتعرلانهعلىواشعابهالهالكعلىمصرالاي
كبلةاذاكعاتءشيايإيتيالنافوكثرافلامافياءاالمةافطق3
ردإااالماهلىاوةيومفينعودينينباالموترمنكاالملىمثرفكط

أصئقمىايتبعرت3عالتيمنفابراتمينىتثمفاكوتغمصياقعبافي
وهنحابمفيهايجدالبثينةنظرالىمئانوالمعنىعيبايشبواااجاافظر

احناانوالمعنىالفرسجرىوالعقبالفغيلةسطةابثيمءهااللمجدنسبها

واذاكررعلبهناففلاهااجهاكانااالولىإظرهانظرتفاذاءإسمااجمغمن
تزينتوازدانتالذلةثيابلبساالبتذال5ذلكفيلهايةالمزظركانتاا



مصي731ميأل

اطارثيوقال

1وتحضزاليذنضحىخردةفنركتهالمحهاعظائيسايت

متصفزالريماأجوافهافيأنابيصفتركشهاهامنواظيتها

3تآطهاهؤلمنماصلهاقعصتفاقاباسعمإذائمت
فانظرياضوبارفعياستمبجديخذي

أتهسقزأثيأاألالضرلمب

ألفأصئنصهرجنئعيأوالليمةرأكشكنلئمناءيالتيؤا
فرء4واحنناكرص4تأطفيمائرثؤ01فوالله

اذااضهائيؤخرداموحسبمهحويانتثصفبفيإفةااةةإتوأ
كاتالفاخرةياباالبمتفاذايمةزتركثايهذرفاميابامنلدت

لهستظهرايمحوتتاطالوفصعفيبخردة11اصغاضفيخالمنمببهي01فيها
جردةفترممتياعظافهناالحمصكبكسلبتينإيامعني3تجردإيعريئ

خهايحدثن11هايدخاالالبباغنةاتحاوابردااطراذىلفاس

دتارتافراقاذكراذاإمنيواانتغلرخضأرحااثصاتقها3تمي

االصوتإممهحكبايضلعشهالمجتكومفاصاثالأندادهاالرتاخهاامنئ
ثمسدىخذىااللممنيخهانا01نهدةذانيمفيوالمهازضاخرا4

رهااوثصبرتججلداتسترننبمالمرضمنضاكلافانظردعنيإوبارفي
دااحفر6فاصبرعنكليوالصبركعاليحياةفلرحيييخلمانفاافى5

الحعاقليلثنويمرضاكتحصيلفيفصرتماافىبالئهافمفيوافىلضممة
اشيبابابتمءإ
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5االباب

اررخاجابرإنودمىوقال

1التتمخلأشة4القااصدءمرةبالك7االحنيفةكانت

ملمتحوكذاكيخانااةوالرجماءأشنيامارأتفةحنتفراة
ردقياطاحأمثربنفوادوقال

3هاتسوداياعارقممرواآلسعصابةللغألأدىلقزى

ثيدهاوشديدرخيدهاارزصايمالمجثسابىوأنتم
دهاودوزءبزةثاءفيشكذبطاءشبحاصبالبئوتأطنابلقما
هادالوالصدلمءاألعدااذاالقتوشارةبهاخيخالمهافو

عنالتجبناياليمقوتحخيضبعثهربلبوةأافىبليساثااباال1

بنيوصفانهواحعيافعااوحانغكهمةيتبعاقرماالشباع31ءاالعداأقاه

الميحالىعرلهلوبمكامزالمممابهمهـأستمياثاعخهمنفاهاثماوألاعةاباحنيفة
ءماوانت4دايسودهمالمانهغيرهمنبهااحقايلالللاد13شال

دثءآايحىوةالداهـواإلدهرعدهـاصوتايرزماوبتااماهبالىالمراد

اغئقطع5فةبانمقرفىصرتهصابمنلانتميريدالعالياصعايدوا
هـمنالخيرانهادمابهذابشيرصبااطهلطالرجوالحاصبءحماارال
يهذهالقياساللاالستامهاكثثرةمزهحذفتكاايلفياييلههافو6

الجالارةاتنريااكعلىصوبالفرسازبهايرادفلىويخالاجباتمداللفظة

امدودباوصفهمثمبهماالشهزايقطرعلىوجماالنييثعحبصخاالمجعل



عه931ر

الذثبلىاعلطبنعفيلبنمملىوقال

1كريخفيحزبهنفؤكرسالةعقيألفيثلغن

3إليذمليمفزبىؤيكنوابواعأنتداءاآلئائمتغبمالاه
3تضئمالذينابئبأنمئمهمهحاشيئاشاااكداليق

أديخصاقر119بينلمثأوييموإاألبعدينوأترغ
درحئمعليكثطوخفانالثعضةلربابكاداعصمتتأيم
وملداءهربىاإفإنكوةورأرواسصااذااة

كأهوءريمعلىحربداكال1مفغافىةءذابمالضإاايااالعدئمن
حرببنيمنواعزعايهاكرملمذعتانمعناهتاالثامنهابعدهسالة
3يخفاواقرخااثفاللهبدهمالىاجمعطااالسديةابيتاهذا
إجدمإتبئتاعقبءرتدل5إفيوا4عاتمبماتايأتيلذيإلميم
متخالمصالذإناالييمتتالذثاال31ملالثقريبصلىثناحرال

حهتانذتناالخاهئينالثالوافتنحينلىتاتاعفابخكرتدوهلتقول
األناللة6اتبهفرءاالديماذاواوممباالصالالىخاامظد

ادلسآحاحاألرةتااه1ادفىتصاحهلوالمعنيلميماكاتاذااالديم4جمح

أرحيم15هـايراهالإفيرهالحثربرىباخداءسيافهبهيريدرتكض
كاوذتعدوكدصياعقيارباطبكدتاشاذابقولمميتمعنى
لرعاةوحمبتراهتسااذايستآةاذا61كأكهتإودافىناكرح

جؤكاناذاآاطباخيمالعمباالبتبهدايريدانامومةإصديداوااللد
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المرئسهيةبنارطاةوقال

ظاربأفيلماوهاألاراةسفاهةهناوذاجمغتمنت
مثاراخاماااكعنونفسىءايءش دملى15االلهمعساذ

ابيربنزيلىوفال

43األناهدعيذأفيثرتأإذاشرقيمؤالياأطويزوبىااني

ءصلظانهبينهنتطوىخفافبأضظالرجالضاقفىضلفص

مأفاعلاتماظهرالغيبئحبركتشاوإنالثمؤنعخةجاسوقلب

لاوممبانمعاعنتأتعوإنبهتملىاهثاكبلبيولسث
خزظمص

لموذا1االزإربمحلطحتىرادوجمعنهارءنافيكانواذاوذلضشده

فاشمواالحخرالهايحصلىانتمتاربخانإدرتةفىتعارليوافنيوذالىاي
اتخدانئاذابالتهاعرذايصدراعلىوباذا3هـلهاع5بهه

صدنعرقادعانالت1اضعراةامثعيواأثماابنلىالمي3ودبدناليطبماالممبم
فىواممضواذالثاهايكاذاعبيمنصافياناتركافيالمعنيااصفحمتي
تشعلريايتطوي4هالىاحبهرانكجثعدوىنانتقافيعنبهوانك

اطكةفتخةامحمفيلهوباطالحركةذقبلىاتخشإانهذالثيربد
اياغونألشوعنهجلثيقالصوخاقتاىلمىوةأهذالثتمدحربواله

بلظنهنيماتنهالبواللدجشان4محليائإسافناضوكلماعنهفتتابع
نشيطاخلقاتعلىالمابهذايدلفاعلهاتبماحباةاخامرعصيخبرك

ارويواءاتااوبىتالىالربلاغبرليىو5قظا

لبناضرعهاءتلطاواطافلاسقافيالمتوسطةامرانواالصوابوهوبهاضالت
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اامحللفمنقمااالهركءاوإتجذإياما3أصالاأل المرىضراربنخارجةونال

آيتدعرااناسوالسانففتيمعثميرةسنهتادهلألاذفا

3براوبئحتىعكلوبض4أالؤاإالحوتيمثألئماله

ثخينراأرضإلىتراعمعفيسانحوالاالشعرواستبضاعكنائث
تاطعةبنارةبموفال

داتورالوزاكمخوزغاللةانآلفقذفي

بإبثازغالمآرأتويلهادعتاقيالمةإذاترفيهئملنق

لمثمتمضرحبرطبستأوالمعنىالرحمفيالمنىجلاعنكايةرهأ
كآارويوتركأ1اافلو81زوعندةتبهعوانأةاهيإلجتفى

ندفيولمابلغيرفولدتهبهإتاامهانمهزتتاحالرالذياالي

ثتسةاذ3الفسماالبهحملهاوقتوابالهزوجاايبصلألتكدهايإعله

ففتهاليمإفيوااظبتوالدعارةمنعرلىيئوانسفهاالىنسبخهاايفي
اقصيراالحوتكىبم3فاههااالىفيرئيءتضبانندادافافرلعننك

بنوممكالولىذإاضعياالماكنتوالمعىاليهماضافوهايبنوممهالفه
خيبروخصتمراايحرمملاتمركسئبفع4وبحبرثبغيتماالهمبرأث
منويضامعدنهالننايناالشعراارسالكفيهسفيانتلهيقرلنخلهاكئيران

ويدعومحيانهمعناهجانيضعفايجانبورقة5نكاشعرو

اخبهاودعتاواببهاقاتلوجتذاةامياصمنائلة6إذالفىخوفايدمبزبماليهم



اك2

إذاهجميهأكيزثؤبهمناضلعالدمدإئهاهن4أثواوفيعآ
البدبنطرفةوفال

م4ولقوتشيماوعؤفاوممرامالكبنيسعدبيتيذعنفزق
صك3دثبرصء

3لميلاؤجوهازوي4ءشماةعرالشاالدقعلماؤات

لرشسجلئرزغنهابءنذافزةصباغيزساألءلىوأت

ذايلفهـوءرانذذئزلمإذااةبالماشثليماعلغلئمواء

هيرجىيهفرالمعنياخهااوابيهاأبغابرراتلماياباوحاحتاييلهاو
ءاعارأليمرفااواخيهـاجهااتلةازوجتاشالةناجوهـاهلهمنوتكونالحإر

حإطااالازوجاثواباياثوابهوفييلادعتايدتحهأاحعيأرزال

أبإءنارراتلماياباالصاحتانجافيوالمهختلطاندمانايخليطئثيةدم

إعاؤبقىوتذكرهيذهبال01رتهاجمعودبمإبغادممنازوجاثوابوفي
لةفتمااخراالببصامكءاتاييكتء13بىاالالى

كاعياجمابعنفرقةتاغبالمثماتوصوقرالكوثاكامعناهصدريةهـما
جيم11تزويايضاباردهايصةشاباردةرجاييةعرشيالأ3أالكواض

جاالذىكالىفيبهاقارعلىانهوالمعنىلدىهعهاباردةيررإلياواامغقبغاي
باردةغيرافيقرةغإر4إالشغاها4وئتقلصجرهإصاسنهائثغبرالراالردة

ىرتاةمطايزغوهصجانبمنكلالرجءوهوفيبأنذاانابتذاه
االباعدلىانهفيوالمهايلباتييا8طرايوصيلاقالاارحلوغةاربا

اعل3واايانج3وا5خيرؤضهاكلبنشأالتيالباردةاخيراالمباكرج
وانكانمثايزاعزكانيزمكزموالنفاربملموالهنابماالنسانانايقينبا
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1ليلالعؤراتهووحصاألننهنمالنمءالمزاهسانوإن
جذيمةبنزنباعبنمروانبنالحملنجمذيمةبنايبنبثبروقال

آصفطرانالقزديستعدوهلميمقزدصيالألشئرافاأخص

3مكانبملقردبنيواوئمبهاخطزواناءأبرفصراألذناب
نكزصياخالميفيكئموأحعسائذيمءذاصالئمزهداةتدأة

زلانجهفياالعرفممماانءرونال

طالبةارركايئا4يزجزابهمايصازلوبإتبينيرحمجزت

عقللهيمنلماذااالنسانانكامنىإةااةاطالمابخهتالهكاازإص
شراتإاتحطر31اهرهواضطرب4إعيورتخاصهلىبهشاويمسهيهبهف

هلىوالمعنيخرةهناطاطظصعارهااورياخضدءحلأةازاالخط صدارروورعد

يراقصاإذيالثلخطدانتعدادوااهإةكزتوهلحذحيافردافاالاخرت

قردفيانماكااذابمبريدنيأخاساثك01االةصملتإيرالذي

فرديابنيماذنافمرانسماهماااباالذازكرابي31افصاالهـصبةهياياصأ

حبوالثرفالحسفإتافاالاخرهمنجمممايالحطرانمنمنع
اكألاالبلدطأصاناالهعلماصفعردجمعاجممد41االدأتماذألبماساة

إانأقعداوايضارموالجيرانافاالصعناالجمنإنيىخلأبايصفهانههمباإجم
الثرفجمهوناكأبهااوقالحةيضيعونمالخةترسواررغممازمواحسابنآسحغط
الخهاخالىاللههرزىاآواللرءاشابعلجعلاخمارحمجزت5سباط

يهإوابخبأكأااغرابةاعلىاياالرعدمصاذالاللهجزيطعني1زاافياسببا
حفهعاتمننالدتحىطمحتنزلكاوعاثلهيسؤفيجزاهتاههاممد
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1غاربةانفئارباوصيثأيظآاضدااءحئئلرثيتة

1فارئةاالبعيدمياوذافربباأثهصاصابصرافيرافلما

إبرةغاوياذااللهيدبراوىيديولوىظالتاختيتغمد

األبةواطاأزادأحلىالرأدمنوباءذاصاعاعنديلةوكأن
ترصءمااذاحتئةوربيت

أشارئهباجشاىواسانقومأخا
حااتاجواألةلملءأشانهاحاالداوحيقفادهيآ

اربانوايلىالطرامثمامعاروابمعنيواضمالقالمبيهلرفياألمااغدتهإلىا
ارإمبتهماريعدانهقوااعاشسىهنصوهوقاالىالسشامماين

اانيرافاما2لمبتيربراجبقيتولمتهطوهخعنيخكدرتىالرحالش

خصايرىإمارتهمواغواختلفتنظرهضحفشيخابهيرارافيفلمامعنا
دنعى3ااخاحتىتغمدإبمقرمنهإيدأاصصآويرىماءانياقريبا

الثهبنقمانبمايديىدعائيةجملههذهتهابريواخفاقىترايحتى

الخعنديلهنصأةافرجكقرققيامهقلةعليبهويجازمنازلابنهمنله

واطببههاشاالطعاممنابولهيحفرمغيروهوبيراوجاعمنازلكاماكانمعناه
لمكفوإتلمكونهعئعبارةبهشارالمععنتواسئضأهبهفةالراهبابمن

ايممايخلرأخامهاو6الرجالمبلغالبالغينالفعيانعدادفيومارالثباب

يخلاشااكائهاالصالبةالجالدقومميمنجالدمادمجمعدهماخيالث
اثناأيخلمنلماجمعتافيوالمعنىهثينهيقطعلمطظرنخلنهاايكالم
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مضارئهفارقخةيمانحئمماسأكبسايمتماءفأخرجني
آضارئهفإنكليئثيدفييداكوأجمصلجأافايمرعثمتاأنأ

ادرةاكجويهـالطائيعارقوفال

3وهواناغضاضةالوخوهحسعاجماركمجقة3بئايهانوالله
ثاألفراناءئملمقطعوإذاضمابهممءأبئثنإلطؤسألسا

وجفانارادعاريسطاهعسثاجمأرالهفىأتضابهاتوا

داإفيعرمبربزنفيعمندبنقسالفلاوة

بهوبهودلركواواعددختهصقهاهاجاقيالطتاطنسحهاافياالمعياهأومت
ااسلبمناخرجنيي1اتجمهأناخراإقيوحزفلقياعليلمىاعفد
راا3بهفرمراصخارايبهنحارهفارفيالذافياافتاأنصرتءقي

وفرة3برامنيديهعفإشايكإتةاولمنايرمنعلته01خاتحلناهاغارعثت
ايكخاضة31الليثاطقنهـعإيئيجبهاإفتخافقدشاباككونكيديك

وسادسابم4أبرولمشكمالمااصموترلىجفنةابنأوعكاهذالوخذالنا
المرادوانماارجرهكسرةنهالملايستوفبلاليلىفيناضةخعلىمعطرف

ياوينويعطفنايويتينملسا3االعناققلدضةغندإالوجركسى

تجديدعناالفراناكنايةقعاحواطبلوهرالىابفنحجفرنواالفران
يطالىرهكلهميمزقوإقهماكأفياالغلألليجعلكانانهكأوافىجيعهم
اثرايطيبمنردعبهيقالاطيببانهلىرالمتارادعوااليابمص

هنءبنسايئبمونهيقذفهانهوالمعنيالطعامفيهاالرضعحفنةجممنوالجظمنه
في9ه
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1أالفلكمئمرولدسإلفلهنمقريثنخوتكنمأءناغز
3وخافواأسدبنوجاعتوقذوخوفاجوعاومواافىا8ولعك

مهاهـماحبوأمكرهبنفعنبوقال

3دفنواصالحمنحمعواوهنيافرتجاطازواحواربةياالط

ثأذنواهغعنىبشرذكرتنلبهخيرأدكزثئمعواإذاصمم
والجبنفلالمالخالنإئستعدوهمعنوخناعليناجه

الضيصاخبنشموروفال

فالواافاالالغافاإماامااوحاطبههطبا01وسعحهـنورمبحا
إشفرابممزغهعناهفاالئظمنابهوالمرادواحدبمعىوااليإلف

اكميراوأيمنواالثاموتجارةاحيفواالتاهرحملةوالمشيمايمونونفف
عققروالفريمعقمنتمشابثدقراالشارةاألاوفك3لهمكاءشى
فافىمحامنواافدالنباطاذىدممىةشأقراالخرةفدساكمتجم
البالالفاتعالىلحولهالىاييممجهـذايشيروخوفحوعفيتزاواأاسدياجماوانتم
احإلةريسسواان13اسورةاحراالىفاعواايثناهرحلةذماييريققر

بمالموهاختمينكثحلوهاغهنذكرشدحمعوااعادىيمالهانمماه

اتههاعداشدةمنوهذاابيرحبتواذاصهانثروهاعليهتغيريبسيثةمعوأش

يصكاالىلموناخهئواوالمابمبمعنىاليلتاخرواذنواصمهماكاايصمبم4
لهالمدحمنإيهاايملعخايضحزونوايهاإحونيروفيهالجوامن7ذاخهمالى
المحمدريةعلىبانمنحووجبنااكاجهالوجاعليناجهاهمنهينفرونو

ايجمعونوالمعنىملةاظوممباظاهبفنحخلةتثيةواظلنانمقدرانيعجمص



كهـ741

ئائرهولمنئقياوالصفايابهجميماهنجئمالغيزبصمثأزث
3ومعاصرشارةعليهاعذارىاوجذعاكاءأصاالفنهبميق

3وئفاخزئمأفوااشثاثزفإنناهناتثذنلففإن

ومناخيأعردورقابولهىلجاكموفيتماشيخنمأقدكان
عالهزةتمعقدكانوإنقرءكأكنالةنيمنأنجثرا

اعاديهمعنموحبغعايضاجهـلهمسبئلثركاعدائهمعنوالجبنعايبالالج
دءادادبيراطاروفدإررالهاعاييسارالتيبلاالالركاباامإرابصا
جهاؤدروهااالبلمنأالماوالهجمةيدلنارايلاوخيارهالثاراللاخذتاي

صااطالىااثواةح11زة8ا11افاراااتاوهصإالةاوا ردروررالسريرهيفطء
ناغرهاإادركتأسدناابلعاوارحهإمافيهاابللكلىإروااغاإافوالمعف

ةديىااالبلمناياصهبامن3اللنكيرهاالبلمنالمةهـعلى
ارىأمدانجااةاندعوالجذبطنينتوضالترافافةوقيواالتاةالحرة

اوالمعنيباجعععرتباختفدقياومححهـحوالمعاعرثإهـوالتاهـكأراال
وجذعااهاذباكوحالةالحرةالديدةاالبلمناعااغرناافيااطجهان
والجالادثهيئةعاجها5ااراروالمهءاالشلعيوافياماايو

فاناسعدةنذئنحاايماننحنفاوالمهنوذيأقيادراالالناتا3
ضأغارقابايعردةرفابوويختمزالايمااوفيتموأ4اببضااءالنمبخمرنة

وضعممبأقيافاخراوادداثاالغألظوايؤأبالعابارجاالنثموالمعنىيماددث
انجهرإهلهتمونيالجارءالوفاعنعغرمبنعاجزصبياناوأبمونواالمجة
الئظاهرمنوالمثظاهرمأايغمنقروللىيقالوتميمنبطنومنقرابرفبعدااكما



841

نعيمنائمىلجوإإثمابنعابمذةمنهااهيوفالت

1حيماصفيحضثىهللكيقفأحرمماكانوإنجواسماتاقمتى
مريماقتياأليضىقةخاااءزداعليكخعثىالوهالى

أخثعوماأااآللدتلقتيفيفيأالجاالوزديعدوبهتلقهمتى
اسلنة

ااحئمحباكايختحىاتهولحىؤرهطةيملجااصخشىماوالده
دأااثرومارجمالاآراوأنئتفتبقهإماتااثبااءوجمدهمت

مأتبهموالحاركققياماعلىيحرخممخهأماثيئمدامنوالمرادافعاونوص
ميمحرماصكراالشفيااطرمفيادااياحر6وان1لهوفافاتجعلى

يإنىاطرمفيكانإنبميماقاهىفيجان1اتجانإيخاوالتلر
فايبماخثىالرمانىأ3يهالاالاقيااسارماالشخرفياوقاالملص
نىابموتهريخايفتيادينىوبهاغخاذابهحرفبالمهوالمحرباخاتال

وعدقخاعةمنثفةعلىواناالغفباناتجاعاهذالثعلياخافالفيم
الشدبدوااللدالسالحوالثفرصامماوردأ3كريمافارسأفلبانهمقالته

اصألحاشاكىوصاسياصحالكيماالفتوشوالمالظالموالفعماظموهة
اكيارهطهو4بطاقالالذىافارسالالنيتالرياحجرىبهيجرىصهوفر

أهصيحةااويرحكيمانىيهواككماروايةاكاوفيكنماوقبيلتهقومه
بهارالنابعااباكرابتئوالمهانافيوهوعاهربئزنانهمايالرجاللعهار
لممومزادائمةوصرتالرجالعهاروانبعتبهفافنديتاظبائثمملفي



اع9

1وميةحيماشاءاألحياايوافادهامةعائذيوجمهثل

مدميمءوالروابرئمةفمابوهغاءاآلراثاشروأورتما
3تمجئموهعادتفمتاجادامزوئفؤالطيزءخزوكان
ثهإميمبائعائذإناكيعلنومهمرشعنالضئيتسألمى

امبراكابخدعددبنإفيافإلثاإبمإربنهـثموقابط
2شاابيناالاادوالجسىأاجهاصارتعدياحينأبل

أخابرمحوهواساتهسالهببمايلوكاهضا5يرتالقبقياذاصهالى

صمهاةئتيذعاسلىدإهمععاتحهاامةوإلدهقعااتابدننعا1ا
قىقاذانفىوذاءقجبويربازاابممراحيا2موك5ااإسااذاحصص2

فصةاق1إلميراترإت311لىذااالنحلىالةشهـيةإكممعاط

جبماقيابثانهاتعنهاوتااوالدضخارثاهإأبنماه1آلأقاا
كاقاييرإطاءحرق31ءاالصعررأوهالميخاهـجمة4أ2إاؤمن

ايامواالءاورالملءاصالمعنىحم15مشلمءوالحرثثلةاساتتدزبخارال

اذالحوتطالذالميمنإسدفبتءاجضإذاسالمرفياةيعد
3رؤسمقفىرأطاد7هفؤيواةاهةالمىاقنجرعالت35صغروهـنإرمصال

فومهنكرافءباحيايذعااناهمتالغتسالتن4ممحرتملعدم
صاراإتدااانوأسايخماعمحرىربنىاأىامحدالءاا1هبدلك

طت

6زالتارعاحهكنحقهحذياحتيآأحاصاحبهدامماجهعازهانيبنقال

انهئالمهوحقدداوةةايبتبلجباالديبرلوالمنبهاللتايبهيا

واناعداءلطبمروهخنم11منهمطدبالنهالمعاطاونلدكلابايصفهم



051

1واأطالمنبونقاليولؤشئثوفتئمقدن7اثالقيمنخبرا
دءةصىد

م8فقضاراصةيؤماولالعرامرهنمصريمةتعلوريثةلغ

3رجماالمحامالتنجطونكمافيسعيكنمبظعليلراجبئوإئي
ثءسواءالوفافيكفألئيهلفىهازلقغصنبهسيسعيتنمفهأل

غثاةأ5وأافىال011لهميااصالدأا حرروبعصدلوسردرعم

16أقابروخواشفقلىكانوانمحافىنرادصث

1عالدهريعنيالؤلبهينلىقولغيرمنهميجدالمفيالمسننيت

شئتورمالمانعليماخوالعمالجياانشرانيمعاهفياالفيتناخبر
اصحابكحوفائابقلةبرهماقالذتيمرلولهئانتممالنلفعاتلدضدث
اصريمةاابطاغايةرث3ءايمقرلعيوبمارأاخااضاو3دلماأساو
المعرانوالمعنيتاطجممنصالجلةهذايومامساوأاالثيعلىالزم
يرحويويقدىاننلهالبداالميوانواسإطالةبافلوبضعين
وافي31محهراحمهوعيرهماههـقهاميلهوايقضلمماشالىارهاشصوفي

التىاطالقينعملىآراتجممخعمرجافيلىافاهألغيههملرابم
انيريداتفنحهاربلانىاوادجمتلدههلالمحيمنتقةعلىلست

نيافىايأاأت6فاةاالينعرولهارونهاهلىجةإاجفولهمءرجا

بمهفاافيضلتمااللبهبنعردقامراتمنيوالمامازننيملعدىيانيكشتم
وهنانايلايرصلدماءاةاواالذدلكبءوممبةفاشيحخحهافواضرط

بنخرباالضيهصواناالبقلوفلةاقرهباهمالومازننييمدحانهوالمعنى

وجرههمعلىايمفسماتوو6تحنهطائلالالذيالفثاهثلباخهمنوعديوهم



ك151

االخضربنكعلةوقال

1هاجرءبائنازنجوبمفمالتبمزاوهاجراالهيزافىوضعنا
3األكادزضب2بنوهاجرمالترثيملمنأعفاجهامألثولؤ

3وحازرصليبهنصتىقطيبانعذهئمواوقدكاناغقرولكئما
الضيصطبنقروأصقوفال

اصااألوأنمذءذيمافبتويللابنعقاالأنئبئت

مرماهضابميطؤوارغشغوياضناإفبصاوعجئهيني
ثيالحسنيهموبمانالمعنىيرمحاسهاغاىارجوهشفقدقسمهجمع
إنإزجراوزإكواوبالحرةارسوةاناتجهاءإاةترهاغوأنكانالجرالدنا

زكوالبخاهارجحانواإلةالجدناماجربقوءوزبنيجمرناالمااشا15مه
عالييوصنخحأمضابئةءارتيواحظحءاالمعااخآاالع31هاجرءااعلى

سطجبلوهنمبةيمبمخسىوافىاكهنرايممنقلنبءحاثلي

بنوتيةا1نابطرخادلكلوإشانةهرلجدرواالبماالرفى4وكل
بزطةأطبإناةالمواغاىوارءايعخما3دااطنلةابأتاجهاجر

غكللةعلىاخذوانهموالإئواهضاطارراطاصنماابابنصباالباالنوص
زنوايربهماشراعدوهعاحامحنىهاعاتبإتبنمنطانخاتاعندكانوقد

اف415اااببئالعارويخهمامائمهذاإنايعيروإصترنرفيباثاقبل

اعاالانضسءأشذذوالجبلانفوحرنعفجسسإفاناعذمذى

اواالالعقانايعقادعدمطرفعمواالاالولىالتدتويمان
المرمعةالالجوالشحاكطاتهديدهمايبافنىايهـتءوحىية5نرجوهيا



ع351

1ىضنضمالهأكالوالقنصاوعدياكولطاالوعيدفماغضا

2أطفماأذااكروثعيفباررتةءولشاخاهرةضبا

3ممنأماألقئصيبمفليشأبداعدالزدسيسمنالتسأمالي
مشنوهبنسوتلىؤال

ثامسإليواعرضيءبسرالبخودافألتذكرنهمعنكدي
فيلألولالفاويينتوالمضىاتذيالرمانفينهيتذعنؤ

لينيوواالعاعقالس8بااخشيكيفوالمعنىأمالياوهوفارعجمعوالؤارع
والقصعنهوارجعاكفاايإعاوعيدكاانوعرةقعقوطرقميجالصاياو

يرجعاواالعإايانعقااليخاطبانهوالمعنىبصهولةبوضالذيوااتخغاصدا
تجاعانابلبسهولةبؤصالحىأافىكداددقيلمنلستالمايؤلوتهديدةممت
هماايداوهاباإإدرةاالمثاجرةاجرهمميمص3زنهااحمدااجمكالنضياحمني
محدكاالسدهايصلحاالدناهدناوإالجبنيهنحبحاجرهالممعند

اظالمافيدخاواظاماااليثارمنالنسانرماتوارياصاكرلماوأثاصاحا
رالمهفيالنهماظاافيفعلهوجعلاصعلباصغروانماروغانهفيلثعلباهاى

لممماجبنواالعلمعقاالانإئواارالنفيبمالاالتنيوانهابمالرفيفهاروغ
سوالداكرههاذامثياسئممنماليالشا39اتجعاناارعنوفررباطوقعودعن

انهوالممنييماةبثسنااىؤخراإيررامممصديلتاومافيساوانافيإ
اىلعبيلواعرضيلمسإلتهمايسحههالوانهعداوتهناانيديرال
والمعنىسوذكراذاعرضهعرضيقالصعردغيرصيلالىاعرضىاى

يرتاعالالجاهلانمعناهالغينتووال5بسوهعنديمسعوداالتذكرى



351أل

المعنئثمالطائيافاثبنبريتءبناللهعدبنيعلىبنعببدبنسدانوقالي
سفاهةؤنيلعبدابلمجبهث

1ودقيلوانمشامناصطبحواناء
ددصرصدص

وغابىونهروريساتد
ءدوص

آاخيلصفوةوابنوهدموعون

13فقائأمئطريمالذيواءاكرفثضيهمائذينأبم
اخزمبنىعلىبنىمنويايىاشىعبدبنفنافةبنيزيدوفال
االى10 عبداللهبنتمطرهطأخوثابنعسروبنلعلمنحرمب

ثاتمينياغوذانهالفتىإئسانعافيممريوماري

بت1االمخالمناصللةهذهفىاخرىإهدمرةيزجراالولىللزجرة

براوفت3اىواصطبهواإإصيماعنايةهنايمبىاوابيءجمعانبد14دانلب
واتجاوزاخهـموالمعنىشاةجمعاشاهوالةالقلوفتشربوااىوتقيلواالعباح

يمدكونالفغراهاكانوادةفيالةمندوهمالمواراالنهمفيفيبمدم
صائرااسمواالفي5إئلامماالبيتخراالىعليهعطفومابجاد3لمشيتا
فيوالمهيمدحماىينهميطر3ؤولمخهعايهاعندتأقيااقبائلاهذانمعناه

فلياللقلةيجدهيمدحهمالذيوانعددرفوينكثيريجدميعدمالذىان
فىالتهونالتيبكبافاحافانيماابرى4مالمدحيستضمن

ايكخصوانماايلباينالمدصالفتانينمنمذمومحاتماانذبابهاناحلف
4الموللثدة



451

1قائموفوقتالةاةبجبغنهفائتىحرجقكالمؤرا8اةغداة

آنعائمالنهالمجمبئئبادزهانعامةالمرنطءافينخ
3صوارمائتونوفذجردتيمغنئقاوهافيرظيغاعارتذا

الطافيجروةبنفيعىوهورقطكال

البعذمنئنضىالغيمنامهتحقبعتهاإذارسالةهندبنممرومبفغهن
3هحدإثتما8اهارويذاتيقوبينةبإفيوالرمفأفياةيؤعد
1وزدومنيتقأبمءءخيلقاألكأنقارعانحؤليأومن

جمعواالقالنهعضيقايواحرجحاتموويعهداقفاعلااقىاةغلى1
بانهيةاكراعيلعلىحانمايدالهوالمعنيالمقاتلالعدووهوالقاقبكممرقنل

طةالمر3هنهزاوليالدفاعتءوجاهفامارالمائجأثواشلأعرائهعلىخر

اىأبهافيوها3شهفهاطامالظاوجنحتسابقهاايرهاوموضاسم
إماتااعارتكاكادهاالمجونصنجردتحينياصاتمكانكوثاعتياسافط
اقانفراركعندلة11وفلبانالجرصرعةفيهثلفكنتعمالهاوزلةرجايها

تهزلاىالبعدنتنمىاطقائبفيلمهاايالعيىمخقبهاااذااالعدا

تحققاكطرويداتبمانأ15فيالمهفيائاعاهيىاطلوجعلالمسانهبعد

ددفيالغهنغمنبدكوينيوضدابنيااخهددنيالمعنييهوتمهلاالعي
اجاالمغاجاومن6ىاأمثلفااثرفايناوانظرلواالعيمحفقبل
منالجاعاتوالقنابىالجلانفوهورعفوالرعانهبلىجبل

هندابنياتتظرألموالمعنىاظيلامماهمنردواوأكيتفنبلجمعلابخ



بماهة

اعهأءالغذرباانجةوبئشإليةدعؤتناشتامركنتباغدزت
3الفصذدممنطبةأهنمىهوذااوطعاالفتىالغذربتزذوقد

حراوقال

3الشترحانمفيطوريننيءلقنمهابهبرريئوهاممريفرى
دنائموالبرالمعروفوعنوأتتائناوصبغضائاجكرأيقظالط

ودعائمسادةاناسلثللفاأخزفذشذتأنبحسنك

6جئمالسلوالمرهفالثمعابفهائهامهـسففالهثمعرأواألفهذا

ىيثو1واواضهاهاكثرتفيافيتشبهالتيالمضابمصلينكوماليني
لناتمابعدبناغلوتهندابنياانكوالمعنيالطبيعةبشايالثيهة
كاهـلمطبةامى3اهفدانقضفىأفدرامنماصنعتفبشتحميناان

حقمصيرفيأفصدادمونلتىبعيروفصدهعرقالىجاجلاذاممتاالى
الجدبشةفيذلكيفلونالنارواكهعلىوشواهسهرأ8منغدإفى15اذا

مالثواثركهالبمالعبشثدةفيودرالةاالشانركيئقدفيوافى
كاذبابهافاحلفعلىونثمالاقيابيياتيافعمفيوالمهتلنصايبنرطر3
كونهعلىيضفهانهمعناالنمظانةاأ4فيسابهاتبنهيليآهرضاتماان

واالحساناصيرمملءكنغافالكونهوذلكعنينفلوالجماديهويجو
وركيالذىالسيدعنكنايةوممبدعامةبهحوالدعائميكاىبحسبك15
ولبسمارمعلويمقداصوهذتبيلتكعلىسيادتكغيراللخرلكقالمهايه

والمرهفاتيضالعرالسهموهومعبلجمعالمعابل161فومهماديخركبلخموعياك



عهـ651

هطيىمنرجلىوقال

اعتاللةأعدالقريشءورانحرهاالسئةامرأيغلىإفث
ماللماتمسفيهاتركوافابهاوقذذهبواالدلياليينمون

موغلبيالطائييشدووفال

3خموياجزغكفألجدغيمارالسمداثرتنطىوموغا
صوضموصعكنموالتحتذثةنمذفصنوقنما

بربرنال
أ4جرولكمافواجمدوامألفداالعالصدواا

اسبافيرضةوالمهاالمباراةوقىمذاكأوافىأطوالاوالسألجمخددةاصيوف

منراواوفدامهااىيشقرءورا1الغالبايناظرياحاتمقعالواثعاذ

يشاقرإيفعقسهيفرالذىاقوالمعنىواالهامالخلفلىيطلقواالفداامماه

العل3عندىأمقلاذوىمنابسالماثازيفووالدولةلهمنجحتى
8الثيعنكنايةهناوصاالشانراوالرائدهالسناهيناوممعناالبخم

الدنياحبعنغيرهمرنيباضمقريشمنءاظلفايصفانهإكأواالقليل

جزعكجبدفاأل3اتراالفيمارنجةثجهيتركوالمعامهااسأاصاصوهم
وموغاوادىبطفءوالجرخالمطروصالجيمصبةالجودمناديكالصقىاى

اميعقاوصئبالجدبعايهميدعووافعشابفوليصفهمانهوالمعقةفبيامم

اىالنعالاجدوا5قدراوافلهمالناساذلاخهممعنااغذلكمفوقفاأ
وهورجلاسمولوجربهيغرىلفهاشميهاوآايوجمديةاتخذوها
واكقالفلذاجماعنهخطابعدبالكالمخصهوفدجروليااىنادي



أل751

ا4المغزلهاشبنهافاليلثجشهاإنسالماتوابفغ
آاالسفألءلفهويتسملاستةويعرياألنامئكنمئي
413تدأد2االهثئاتجمثكعاوأشياعهنجيرافإث

ت4النهغوقهاعلىفرفاكتالهاالمجفعنتأثيلى

مئقألدهاوجزعغدبرمونفدهاعفدواخر

عنهوكنايةاوبممواحنواصواحامممغيرفيوالمهبعدهاليلتفيمانشس
همدانمنقبيلةوممبفيهاوحلتسالمانئتصاىجئخهااناالربواالفرار

صالمانبنيفيحلكاتإشوااابالغبديرالتيالرسالةهواناإيك

انفسهمونيواليخرهميخفعرنالمغزلمثالهماصفيجمونواالانفاخإرم
ضدظفهمناسفلهبخرجويانعروهواالناميمسوإكااىاالناميمى13
نوايربمونالمانبنيانإكألمهدامنهميوعيهالذىزلالةخله

كا3لغيرهملهالنلهمهـإالمغزلجعلفلذلللغرهمامعانيااالهوال
كهاهلعيطاىنفسهحئفعلىاعانمندكلبضربثيهو4االشاهتبحث
والمغولاهدكهااىفاكتالهاألنشاطفيالمثىوهوالدأالنمنوتدأل

ببهراأنقبلهالذىاليتامعومعنااسبهناهنابهدرادواهالعيبهيهلكما
سكبنمنهافظهرترصلهااالرضحنرتثاةثلانفسهماهألكهمفيءواشا

لغديرنتوهومعباهـكمينمرنق5موتهاسببحنرهانفبهافذبحت

مباللوجرعتنركهااىالسيولتنادرهاهمقطعةوانغديرطبهمفدمبعدهالذى
نعهةخيرفيوهمسالمانلبىيوآخرااحنماكانوالمعىنحصبواداى
خعبومكمكذبملهمن



85أل

ياالريثاياسوفال

اكزبانأيكموئهاعقربةبدتاخهئكئماعرفيصأن
مالعمهئنالوخزدمثلليماوخزشولياوجؤييا

3بالمجاناسؤرئموإهاليئنىعدول
ااوفيابيبنادموفال

هاثمونهاوانظزوالدنكئممننجكأتتفناعنهوانفيخيبرفي
اشكوبطيأكاتاذانفرتئملمءفدناسصنبناوكائط

وماالشاعربهلقبهالقباوالمهم3انهمرممىفيلاميممطصكان1
انهشوالمهالعقاربذكرناابضمبانوالعقريجامعهااىيكومهامنهبدلبعد
فبكونعفربعيابهاأثنابةأهمراملهنهابصدرالذىاالذىفيامهمبانببهم
كنايةااليهلفىازولايملها13بةالعقرطغأيهالمهمطبعااالذى
اىوخزذنببامنترلنعهفيمااىلمماضوفيبفظر11اظفيفوالزولنرنهاعن

طعنثيألمللىغذنجهاترغحينمنهايمدرالذىاالفانفيوافىطعن
ضدهناوصوالدبراقلاينمااخانواالؤةالسورةأضانبارنهاسو3ؤارع

اذأمتهاكافياج3وانلمتاذاجامنهاافيخاالعادىانوالمعنىاالقبال
فلسثعبنللرجاللمجاخهاتبيحانهاويخلافيمةهيجثادبرتاذاالنهامدبؤوك
وازجرطكفمااىقناذعءكنوانالنجماضهاقوتهافبهونيعاديهامنطعبهم
ماولمنلؤوعالريخيبابنيانتهواوالمعنياظيدعةاتاويالقنادععن

بناوالياشصعايبناوكائنعواقبماهنيوانظرواعندكممنبنايا8الذياالبيح
وانتكفبهالمسكنالكفبثاذاناشصبنامنعلزوجهاوالمعنىالمبنضة



ب951

اغيونهأئخللغزالننوائيئ3ورناانمقضورظفودلطجل

آآلمعهينهاأاعبذالئهنمةباكضبتمحينلمحموفونناوإ
3وخبونهااممتهدماميألعيهانفقأتاءدقألذى8ادمنفلست

انجهاعاببنحريثوفال

ثثطقغاووللئاسمنطقلكئمخإعمالخنىأهلثعلني
اكأوسطوتهمكضبهمبادرةعنالناشصكنايةجعليفالاوذلىتعدون

ادناعينبلغحنىكضبناعكنيالءلشيغضبنااذاوسطوةبأسامحابنحن
اباثباالمزينروسالهلدتوححلةجمعاطجاطاصماالمقموربالحجلو1

الحديمةاالبةوناشئةبهعهوالنواثيرااعليهالمرصلاووعالتوالمقمور

وهوالجيمبفنحالنحلمنبحألجهععيونهاواسعاتايعونهاونجلالسن
جدهاحسنصبالغزالنثيفتياتبالجعالناوراهانئوالمهالمجنض

وااليمةبناحتيئايلمحقرقون3إفردوامرامنهمخطبكانعيونهاوأنساع
يناقبناقثحةنحنوالمعنيزوبخبألكانتاذاايمةيمةالمرامصدرا

لمناىادممطلمنبمغفكمالجلزوحبالاللهعداثئوالناشصتلك
وفيالدبرحافةاوأجمزاواالعتثققتاناىققأتانابيوهو114انثمب

لالدماهوتمققالدملوهوالحابمصرجمنجهعوالجوناحتقاراالسمتلفمل
أنأالبمجهولالنبضاخاكونفيوالمهماطلبايعليها8بالبريؤذن

ءيهاالمخطوبالشاعرهوانهذامنينهموقلبهيششنيحنىمرادهطيتهءا
طقولمناصالماوفالغيرالشاذالفاويوالمنطقالفحشاوليااياظنااكل

العربالمناالنباطمنوانهمطقأفىءبسويصنهمانهفوالمهالعرببالناصالمراد



ي061

1ينغقبحنفافؤطيرااليئمنجرةفواصغمعزىكأئمبم
ميعمطقسفهفيالضحىمراةخطيبهمسذنفلفديافئة

ثهاعبدبنشعيثوقال

3بهازهاأغياعليكوقذنجيرصغازهاءحيانجاتزجو7ا
جخرتاالمحنىهغربوافىالنحنمإذا

ثزهاجمالغذروأثقيمقاري

البيرقصحمنحرهوقراصعالضانضدالغنمهنزيالمهكمعزيكانكماز
حينثانئافياعهطهابعدبطهمنمايخرجهوالجرةجوفهالىردهااذابجرته

انهمإفىواتموتايوتضغقهوضعاصموخفافبانرالةميراباوالمراديجتر
منهمتعرففاتميحغرباناوتجترجمهيمةملتكلموااذابيانهموقلةلعيهم
يافدالىبونمنسوايديافية2االصماعتمبهاباصواتهتحركةاهاااال

وصاقلفجمعوالقلفرب11منوابانمبريدنباطابالثامارضو
وهوالتمطقمنينمطقوالعذرةوالسلحوسطهىاوساةبختنلمالذي

انهفيوالمهببنهماعوتخاالخزيكلالشتيناحديبضمءالععهـطتذوق
الذيخطيبهبموانبالمجمالماطاقاكرخنونبنيجعلهموبميمونواسانهنيخربهم
كانهيعانهأفلةنيكالمهظطجنؤارممعنالمنكلماذافصيحايزممونه
ومونبالكسالىاضهمالفسنيبذلكوعفيممنوينهمسلحهفيتجمطق

نفسهمنجردانهمعنا14حييااترجو3اوقتذلكفياالفرشهممن
بهكارهالالتبانتوفقبخيرلمطغارهذمالقتيلةتافيبانرجاثثعليئكلوالمهناانسا
المراد14لفبماذا8اابديفلحوناللةلثميهذاهلانالىآابهذاينبر



أألأأة

عناببنعزبثوقال

اعنأبأابنعلينائحييككوجيبهااهـاجدإدرةموال

3صيأبرانمقددعياعبدمقاذفيعنءاونجانهيتمهأل
3أباخرذفاواالمكففوافيمئتهعرئمأغىسإشفنم

كعرابشرائئمءتعرثومنئهاجرةحصقيشرقؤميا

كروبهاوتتفيطلعاىىامنربووانىائرياالعربمفيبانحم
بهعوالمفارىرالجفيظتادصهااخفيتكااىرتواالممتاهزمنكوذيث
يجعونبخالهـانهماممالمهذامنوالمراذالفففييقرىماوهومقرى

قوواحواامرأ13مزاغلمشرةفوال1جمارمماليسزونوضيفهم
ءاشهزاهناتحيةالانهخيحييكوفالجموناكافهجومعلنابنزلىاكرهلبني
الفحقبقولالمشاثمةواثماذعةعىمالأغضهبتممال3عليهموبهم
اككيريتبناالذيوالدىالقفاشمرهنقعحوالمقذعويممنبدلالمفذعد
منايقومهصيابمنفألنيخاريقالغيرايعابوغيرابخايخذاى

ببضالذيالذيلكالعبدفانهماتممطعنيبهاعوتزجروقهاليافىحيارهم

شبن3فيهمدخيالقوببندعياعنكونهفظشرهفبسقعلقفاهكلا
وابغارحلتحىافمثوةفطعةوممطالحفيبةموفعفيلهااملينايسي

خبايوابناراكبظفركبالذىوالىدفسدعلىمعطوفاممنفء

فيمعهانودىبحملهموهالذبنالفوميعيرانهوالمعنىابفاملبهافعبوفا

صعنفي1اظبراهلمنلبواالجعانووبدللبهمواننسايهماطقببةبوببمأأ
لمىواالبدللخوكالىئبهفايوشاالفيجمدببأجمللنمطنقمألفي

تألأبجى1



ةكال

11نقابواثغثضالةوالمئعوفيخيرأالمجاربزتجيل
حراوفال

موحوافزتخطمواحنئممناتطأئحماألشخواممداي

3وعازيعمضاهئهاهياناءاقاأرادلرأابآءنؤموثعاد
ساهزلمجألنإألوهوالرصيوشغوالالطاحمسناموا

1تقاصرالمءالخارىالبيوتماءاخضةماضئمنأنماءتضا

ودخولهماالممارالىماجرنيشزذمحصنبنيانمعناهبواديانس
حجاقابواالالبدايخالةال1المحاعلىادىبالبال6كميةفيجمهاعرني

رهغشلنذارخيرعندمالانهموالمعنىجيمااصاناالةتتسوصأقب
3والشتمإقابباال3فيعبوويظهريعيرمبلمبتكىالرميجاهنص
لماتإفيواإميراخفمنموهوجمعوالمناعمنبعدوالماناياشصاال
حتىباسوهافرهاصتحتوابلناخيولنايمبونادا9وتهـاسدبنيعنايا1تبعد

فرميعادومرخمعايمخافذفءعلىفرمومبعاد3االرضبمنشوي
كتهاترالتيااعندنامجدنااقاهاصدبنوارادانقوافىهـاجمايوتحاهتها

نصإالاسدبخبانيريدممتركمعليومانةمحاهجبةعامربؤوتميمتو
الئردخلتالذياحاالغطاخاياخوااكروان15إاتالثبردواان
انهإفيوابوردءمافيهاعهواخموارسومنعجوالبطاحمائماقلةمنهاالدرةيمل
انظونةنلضمنغافلاننانرممرااللميؤلواسدبنييذر
منلئمتضا5اعدبنيعإبرنالغاانهمفمهظةبايديرلقائنااردتمان

ثهابوننا3اوالمعنىالقصرايويكطالذوالمنقاصرالجمغروهولالنضافى



61ص

ئنتىوالوزدالتنئزكذاالمجؤنترى
أعائئوهوبينناعمثراليالي

ناصرحاسائرالئاسمنلمحئمولئسأثرفةلعامازأينائحغولما
3مميرالجبائرانكالمئاقاكانهتإلنكفقرغيماومننهمنائم

ابوالفياكرةإواالؤة

ءبرابصلجاكمامىوتجصذقأهلوئحئاوناتا

أومافيمنارجابيثسقبااثملتحتنتجئوكهم
ة2الدإمنيكبموباوانجرتمبغيرعليكجطواوه

حماجظقضىالذينفهبفمفئنماكاغمنينكروتخحمرابدانمئخهعرن
غرشدراخنوااالدطمالفرسالجوااخالجرالرى1ااعلقرااببؤتااهام

ذهىاذاالفرصعارمنرعاواالشقىتايمبينلتاظمنوالرردافرسا

وهويجسدونهفالالإيالعسحر4بلواريواكالفرسيطبوناخهمئوالمهلمتءوا

نيلماابصهالذللبهبدبرشدفىجمحادة3منجلةاممكلوذلدموسط
هفعولبمحنىالذييلونهرةالمثسواكطيجباق11أ3لمآناوهوصبعدهإيتا

ظامالهاتجالراقياانييااوممطجبيرةلحجراوالجنثالموالمدكروييس
اوكمحمانهعرنالتجاذالالنكممحأل11االحنياجالناكسناعمانحنقوالمه
والمعقاعطاذايجماكما4خااتاجمشالطالجأتاارتههاوعإيمنافيورقة

اوادوكايكنتياهلمعإلمث8بالبنياحسانوشسىبصدقناعإكبعداثجونا
الريرخببتصهرانوإنىمبرحاضربوكفر3انهـوالمعنىالناقةولداصفبوا

يبموهومبهبتثنبةمبهيك6قبابادثاكهبئةنفسكملىاعدثثحة



ل461

ئافىصعدبنلنافذالسنبعصيجهمالطرماحوفال

1بمارمالهئيوتتبنىيخرهاوفيخراللمحرتن4ابمعنإن

3الخارمنجاحجهائهدالطإسمنعئصبةالمحنظليةابنيافدتمثى

3المالممختصرنقدارزراافإنشطجيناهزكانصدنأذاا
ثممعاالفسلكراثأبيكبأيرواحتفرمكابظربزمامفقذ

ثمابنقاسبنمالكادبنحعنبنزبدشر3اوفالي
وصماختاالريئءوراعكتناكءعطاخظبليتأال

اذاإوالمثإضرالفصيإانتاوكضرممماضكأوافىفوافيكأدااظمء
نوافخرامرضعفيهمفانبمعنخرانثاكامضابممقان1ممموت
فيفاافىفىبلاانفوهوخرمعالمخارم3لجردواهرمافجهمثوصدلس
االدكماكانتويملةالمواكحاباأطرقاالىننيةاطلنايااالسفدتوفتأى

اذا3ائدلىاككأد11احالالذاتااظاتاط1010 ميصزقدهءيريدربى

ابالاالىييرالجدالىيبهانهياوةنيلةأسمجرانلةاصابن01
اضاهااعلىوذسوةتجمعوالذرالحهمطبرىالذياقومارثبصالناهزله

مرئبءايزعيمجدابنكاناذاانهئوالمهالبعيرخفهنوهوحعموالمنا
امبزمفقد4أيفاضروالوضغوضبعاالعثربففماربهماالمرانعثئفقد

وعاممالضعيتلوالفالفرجمناظافضةهالقطعهإظرواالدابةمادبهماالىمام

بظرامكلهدانبمفيكبلااهامنفلستالمعالىلطلبالئتعرضإشواموضع
المبفمنبهاليقافانهيدكفيكابراثخذناوانعظيمفانهالناسئقودانبدل
زمكافيوانالتلبننيوالمهكلمتمتعلقالزلوراه5لهبكهايت
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61كه7دصص4صي

وايئاالزضمنخانبومتسحمتزحزحارىءماليفقذكان

3انمطاالالرجماليااءذااءوغعاسهـقفرانجإنهأماإذاوهم
داصاجابنداودبنكرلدءبنلاحمصبنوضاحفال

3الافاقطعنيكافطعشئىفإناةرساعنياتجاجائبفغهى
العراءفدابفقطعناجمعارهيضلىفافتبائموثثوان

5وى11تفرقةالمحةأدامافىءواوىاشمرقااالالةفلتوان

هعرضتاالمجدعكفيارىفإئي

القذىىجفيبصرتاهأنثؤ

فيإقىإححشرجائيةنصا7ات01كالمى411آانلطت
افيكأافىبعدايكزحزضااعراديايةغثذاإصالطيخالثوالمفيمرت
ثياصاأقياة1االمناراهطاليحمعناعنهمدىنواهرينفحةيكنت

مماندوحةدكنثافيفوالماناطالمىابالحالجبىمااذا31جيتهمن
طالعهاارجالاعاوتعزباقاعنهاسيمهةعاةههليدتءأةاالهانليحصل

الجلداصالالابعدهباتاالاخابالكبرتدافياالرسالةواكاتءثنان31
حيناكياعنانقطعاذاالنهبهثيهـ1واامهبطنفيبيافيهيكونالذي

خددةايرميشة41ببنههاالمردةوفطعايخبةعرنابةيمومداالهبرجعاليولد
إوىاإتفرفة15عروجهعياصاعمدحقطايفمظحذفلىامرىاوعقد
ذلكالهانادامكءبعدناويثهـفراتااالترضلمانقاوالمهابعدافراقاي

يسقمااقدىممترضاواايومعرظبيةااصلالجذماامعرضاالجةع6
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طاالحمارنحالةبنجمرووفال

هنةاالمففثمنبرعنلكنمضربنا
1فبراتسئطيعوتالاذخيزون

عرقئمقذئفاصذقيوأئام
2هوزرانمراهزحاوبؤمنمرأ

بألئاعمتكفرواحسنبىفأل

3خبراليماتبعدآضحونااوال

الجذعارىواناجتلمنفىرفديلنناالعداوةانإشوابوايخرالينفي

لمنيضربهشلوهذاعينيلىأفذىايمروانتالكرقاعيكفيمضرضا
انهاالبياتوحاصلبهعيرمناكثثيربرىوالالناسوبجممنأقيلايرى

بعدهفطفاالوصلبيناالمودفاقطعتسئتانلهيفولوباطصاحالافلةبظهر
الننكربناجمرغيرمنتبهرافافكفيكالنجاحةفاكيئفابعدذاشثتوان

بلىيروواشاعهيةلمعاوطابمصزتأيبممبناضر1بكجمومناكير
احعنانوالمعنيموضعوجرونواوالدهوجههاللهكرمعلباالمالىرمطباهل
قتطيعونالكنتماهلهعنهبعلماصرفنانسنحقوفهالالذيالمجدباثباتنامايكم
معلميرموهوراهعلعيحاىالمرجميوو3إيخابمهةاالسابمفعاذلك

دللالىاليحتاجاتاعمونصرالببدناتا8انشوالمهقرياايومززراضدهم
ايكماحاننامنمضىماتححدواالاحساننامعناهاكلمنننابامن3لثصهرتهما
اللينبدلاضوةبانافثام



أ6أل

وابئدعزوانثبنأهيرمننكنم

1فأبضراعنةالغغءغطاكثنفنا
6براولأهحتئنواجذبربدتوقذعنهنفمعننسلموه
3جؤنرالثشزالصاكبزؤاعةءافادكرنالالقيسيئافتخرإذم

ثنمقراافيكلغيعدولكنحفيظةافيفينىفيفماكان
اكاياالقععاقبنجواسوفال

فكشفنابنصرناكبااميرمنموالمعنىيديزوبةاوبهبدبراميرمنبم1
امدةنيءإالىدىفاهتىرررثإصرواامرضقامفاسبهكرالحربافيعضه

ولمللضيلنفسنفيوالنرنانيرففهملمايثموص3يهتديالماكان
عرنهرفعايواهلاالضراسوالنراجمذعليهاتدلالحربالنباحمهاضرح
شدةمناسضانهعنثفتافتابمةوفداخيرإانجدتهمتملممنوبموالمعنى
بهحرفيالحقههويممعاوبةبالمسغيديىأيميرباعرتهرنمصاكرب

الزرعضعممرااكماااكالفبزراعهمصفينيوموجههاللهكرمليمع
والمعئىبالثاميةقربروبمفقيلواعدائهالىفاصلوصبهعهكانثحاكوالض

حفيظةابنمن4االثكارلبكواالضحاكخذالنهملهمكرفاذقبىامخرتاذا
حهماالففتفيانفظنصندوفافهبرجلكانواشقرواطيةإقبااطفيظةاغ

رجمليىليفبساانئوالمهفيهالخبرلماةيألالرببتهفضرعظامفبهفاذا

اتيظنلمنفيهمفألخيراشقرماخهبهثيااصفي3ئمكاوكنعش
خبرافبهم
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1تت6امارضاداألهققئئفيناءبالماسكمزتانهليلثأعبذ
بحدلانجثلؤالالجؤالنمجاية

3قانقؤمكيطقوإهلكمت
3ئناولايسطعةالالعزهنباثىخسرا8العثمامفيفلهأعلؤت

أللجاالذهرماضزرثكأنئثخرضاالعداوةجمللناص

هضئةرأسيئيفتأششاذاحمتويم
أصالائمهىالخاإنثتتضاة

الملثبدءيارتش01ئوالمهروانبنالمالثعبدبهريد4اكالميبدءا1
ونضكلىاالمنغابئفيصرتقىلمسدناوتاكودفاضاجتحانه

ائ01الجرالتبهاية3لمعايكاراجبةحقرتنامتصذاكوبعدنكشءر

قاللىجكدلىإنيدحههركدلوإبنوضسالنوالجيلهالبتفيالذيإبمرت
يفةخجمهنولملهدكىكينجمكدليدبنحاللىبؤلهيعاتهانهوالمعنيايرالىابن

الذبيرابنللماالنهبذلكعانبهوانماعاجهاالثيحطبالمنابراوعلىتخطب

ومحمببنيبوحقواعداؤةومفبسالف4يتاالمالثعبدلافىالحربوممنت
الشامعلوت3لمىنجنينبدالمواستعملراهغكتعزلانهحتىانحاره
بنصرنالكسلطانكوعافىاهركاصتقاملمائوالمهالعاليوالباذخعليهاتلطىاي

تناولهاذايفباقحهيقالبةاالطإصآواةعادتايلمانفعت4أاعادط
والينكمنيهاوعلتماالىوصاتلمائوالمهءمافهاكاناذاالدرلوالبه

لممنهعنااعراضكفيتصاريفالدهرالىهليفتغيراديتنالئبنعرنااثامعلى
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اومتانلهنكئمنروحيسلقئتائطئانيومءاونينلؤطاو
إفماوفال

آذياهادلرنناصة8اوطوترإحناءاررإباميةاةصبفت

3دعواهاعلنكبمأكماهاصيدثفولةةزبأبفياأ
ءئأهاعخلىحتىاؤضرابطعانهاوالةثا

راهاءبالراحاشدذوعالسغينأصةاالضزبفاللبما
هـاوتا1اصعزكمتتوالمثثائماصاةتيدتالىاخمرامظئتم

نضصركأننيمممتئوالمهتحاغرتايكءوتخاجملراصايهغبةراس

بطنانميوالقرمركئاوفيئوالمهاصاهبامرضعبطنانابناتفتقوضعيغا

3إلمربقلونونابمحهونثطشحعباالصابةنيىبنيعلىاشيربهت
فازواحتىأاعدالهميخناوةةاهلنيلالبناحارااكاكاعحناهةاتمت

اكبيرالجيشبةوايماميةآزأفءا3بناواغدرذالثندودوذابالدنيا
ءجمأتهديدهاادعواهاوطجممتجاعاوصبمحءىةاصواالمنثبروهراصيدجيدتوالص

حتىبعدهابيتاطعانهافيوالربكحااوصاتجعانديمهمدربصوالمعني
صفالصناكمخددتكميمربمعناهاتديدامرهااممطوغماهااذبممتايلمتفي

اتوالمعنىعروةبهعامرىوايخاقراياشددارهبهاكرنحثمناوكشمنها
ينابنيانفاعزرفعناالتييالمعاليهذلكانتمالسيناعلىخيرايناعزالذيصالله
بعداخياطوابمسةروادباهناىاطحرمن6صكلهاهالعزينااي

الحعازبألدمنيناانتقدغوالمعنىوعغبرهاكيرهاايوذإهاولالمسافة



يال3ة

ااعميرظهرلفمبواالحدناضوتأنقيننفبلعظ7اإد
الحبنارحمنعبدالوآ

مووئتانهئدفينثفورأضاتانهاعيالنفيشعاقينالمةلحة

3سفىالععثنرفئةماأذأخاهااكقوآلتالطعافيبقينىفشاول
الضحاكاببنرجاهبنالحمننياالسدابووقال

أخزركبطزفبنابرهاوأليوأهفهاانجبالأليفألنظرن

المنجرزكوبفىتاجقراحتىقائمءدثبئنربهطئهلزلىها

ائبلتاذ1اهيامنلتمالنكماالهاهيعربممالبحدودناعرتمصتى
ويحدفةعاممالالبدوتبلالبيتاولفيالجرمنختمإترلهظرت
صافبالنتأحجازاالدةمنغكأوافىعألمتهاايوسجماهااهيناصواد

حاثزراأل3بةاراخهاعاإواظهرتضبوالةداوهلىعونهااحمرتوقد
ثغورافاعراجثوفبحهمطفيالئهلعنخوالىامدوامنالمئافةهوضعوهرثغر

اليرتوالمشرفيةبهمهارمىاىبقيسلافىف3ممنهزمينواوادبرجمنالمله

مىفليسواالحربنيبهمتمارسوالكوناواالدعةفيبقشمارصوالمعني
ونيالنانهمدهااخمنيوف11جردتاذااخاهمنجمانواحذررجالها
اظزرمنواالخزرفالنظرقبقرلهتجلقءراخزبطرفالقتالوفىهعك

صريفمابعدالاالىإظرامنعييهامدالوالمعنىالعينبموخرالنظروهو
بككوعلىئتهافتزلتمااكامعماهزكما5منابرهاعلىخطيباعلبهاراام
رالمظفوقجلوسككلتجاسرتحتىفائمثىكل



عهـ11إألام

يالنناالمميكأل

1فالرحافردةليقنارءوضاهلىقزةوالرثجالمعأرينمنلمجت
أهفهاقدايشنتعوبنارضؤهالمط

قدئمشتوىوااألضبافثئمئكمروقذ

3بئمابهالمحئيقكالهبكؤاايإفامنتسكيناأتؤنافلهأ
ثالحشااالزارعلىالمجوعيشدوطارقيالمأنهعوزبي

تمينةمنأرىهلىءفألطقعث

ءوالقرللغراهةنفمصيووطئت

االزينماضامنلمجتوالمعنيمرضعانوالرعاوفردةباردةايفرالرج1

والرحافردبينضعممفيللخبافةترفدنارضرهيقصدونالجدبؤنلىيمال

ااهافدمناروالىسارواوالمعنيدبرغاافيرالجلدناقلىاالقد3

إلمألألقوماتانافالهاوناافاما31اصفانزيلجودمموآولالجدب
نامنمااليهمشكوناعونهيامافاعونوتالجوعمناصاجمهمماالينايثكون

المعوز4أفقرامنبهالمامكلحولحامن7لمامهمكلالفقرفبكى
انقراإفيانمنخوفآافقبراصالإفيوالالقيياالذياطارقواافقيرا

شادوصطهيأماناييمىأيالمنهماتاناالذىوبمىالضيفاكرامن
5قبلهالذيلينليانالبيتوهذااضعفهعاالنشتمسكبطنهعاالزار

والقرىهالثيالىالنظرفييمعنالذيفعلوهواجفانىكمتاىعيىفالت

طناالنوقمنناقةراأملىببعرحديدننظرتوالمعنيفضاهباما



1أل2

ابالصوىتمئشالالتيمنهباناعريمةذات7فأبضرتهاكؤما

3افتىأيماءيآحبقرهولللمحبنرخفياءايماثفأؤماة

3انساااليرقاءالغرقولضبزفأنسافهالبسبااصثقألهأوفلث

انتضىثكاأوفنضلكوبغيرةمضىجتراأجترثفأنجبني

فانجلىفوأديعنءغطاجماوثشامهانءحغأشبعوقدنيكأ
01ةوهضطلىشوابىهافيهالنافبلشهذاتقدنزاوبانتفبتتا

يمةامرواناماإةإااهوماها1اجمهاااصةوادصلالضياففانحرها
ابمرثإننواإطةإااالرضوعولحأموىواءفاالوالهحاناصناما

حيترأرناثرتوالمعقالرجالمنالقصيراطبنرا3إمايتعايةينةجبيغانافة

نظرهدةفيرحتدالمهاشارفينالمرادزادركالنافةهذيخربانحفيمااشارغ

النسايرفأوالحايىثبةالىيمبمترلةالدابةرجلفىرقرباا3نهمهوسرعة
11تافيوالمهايمارركارهنقىياةعرقوالنعادمهيضقطسالاي

النهدبنقطحالحتىالمساوارببالربةرالوابيفباساقمابضرب

احبسيا4ذةفيدمهيفطحالناهفانجبالعاجبرهايمنانالعرفرب
14وروالخبالغيفاصلنافيتتيماياخذعرضغابانيركى31جاناالة

ناشتجراتاهيلماافىوالمعنيايهفاوافىنحلالدهرجهاتبالمطالمحوب
أكانيهبهبهاوضرررهءمنيف11وجردتإااالىفمامهسةاكلاهرى
يدىضبقلذاتاالضيافام3اعىالمجراناخثىتافييم10مهالح

تكهافايعنانجلىافافةهذسناممناشبعتهمفلماالبخلالىيفسبوفى
ولنلننابتناياانوالمعنيالقدربانغعوتالهزة6البخلافىنسبتيمناخثاه



371ا

1واطالاألضفةنقتهاانبصعندنابرينمةراعببهع
3اطيافيأبكأثعاجابواثائةصذهابالربا

ارأبنضفزرذلكفيوفال

3الفتودمففئوهنهاثئونتعضيفكئمناقةبالماقطنفي
ثقديدهامفتىإثأقبمااتطعلىاروناقةيمثيغغ4فيعد

القرىنيائذيالكالبيوبات
سخوثأهاعهاغابنحسىبلميلة

إضاواحمافدرنابانتوبهـاشدفيوالرتوي3القدرطفياودعالذينن

الرطبالممالضابهواالخلةراعيهم13بريمة1غاجانهععوتيفيها
الضيفاناكرمأبعدالصبموفتحخرممندنارافييمةبرانفيوالمهالباتمن
الداخلةنيةاواضةاةانااإإبا31زةءوامنهاتذهبلماالبلمنستونوم

تسيثمجمولونبالمطدالنهحياابباتآصمعاإربوارطاتاواطةالسادفي

الضيفانبهااكرمتالتىالنافةلصاحبقكوالمعنىبمونبالباتنهحيااليالثحم
ايامتاتيعدماىافينافتكلةناقهعليناوللخانانياقيخةا5هذضذ

جدكهاالنهاءيفياهصامناالبباتهذهوايستاالبلمصوظصب

وهوخشبقتدحالقضود31بعدهابمالعلقهاهنااوردهاوانماباممرمفتخار1

ملقىاوصاررحيطهاواكمضيكاقةةتماقطنيابنيماوالمعنيوحل
المقطعاللحموالقدبدالىاعرأهدقبأفقاواالحيلالطفاالرضا14يكلى

مغكانالعلنبعلىملقىناتولحمرطيهكليمماثضيفكمعاروافىطوالا
الخبرفبهاللةبلباينحمىبليلةأهيحففهنهانااالطعلىاقدبدتجاانمعار



79ء

عادةكرمااألضنيالفينقفنا

يذهايئمنأماألضياثنزلاذا

هائبزعقيهاهشايردبزاذينتحزونهافتمإذئمكان
هاوخهودوانتمابئقطفبيسؤأبابئااألفوائمفتحفها

منهابقصيدهالراممطمابهفاج

هاصهودءالشتامانوصكببهههتهـانحرتاوصىئآذكزسمذاا

هايقودخرىباعنسعفرلأرتماوفيتأفيعلوافقذ

اتمييزاعلىمنصوبعادهازلمجسةليلةفييافةالخيطلبىصارالذوالمعني

اذايدهابزالذيامااكرمبهنزلثاذااالخجافينقصالذيهلإفيوا

بهعتابراذا3قممايالذيمنعادةكرمايدهايزالذيانيريدبهنزلت

لبدبهعوإالبودعندممذمومكلالمثلبهبونيضراكبمالفرسوموبرذون
براذينالنثاطاصعلىلحرصهمينبابيرازشبهموئلالجإبىمرالتوهر

اهلمنفطنبنيانوالمعنيقطفيابنيايفطنبني3إلمفااكللىتحرص
مناالبلكالثصابةمناقلوصا4ألفثوالاااهلنالأنمائصوااهيوبا

لمضتفائيهاضالىإفرورةادعتيفيوصأجلمنإاكمتهماوالمعبافماه
فيعليناالحرجمضاهبةالؤنافةااهضىاؤهاخخيرانابهاطواعطيت

اخهـذصفهامنابلصاجمهاعلىضحلمالنهااهـيافاالصاطعامةافاهدهنحر
خهاامسنناقة



أللو5يأل

افرىببتنيائذينكلنجناقريى
اهاإليناقيودءضذإدمكوا

مهاطويالذكودأضيافواقخةءللقرنارائقمثلهارفعنا

أززهشطيةالفهعوداااإ
13شودهانبيصحتماجوابفا

تجيدهائقاصرحربانعامةحسبتهاللطارقينأذائصبص

وصديدهاهااهمانائىشثارىتهاحجرافيالنرالمححالنتبيعث

احنصلمافىفيوالمهناأايساايسافهااذااالبلحدانااادىبا

ايابيرهابساقجابهاحينوأععمتماايضامكاكرمىباباالحرامالضيفان
افيااقدراعنكنايةظواجمنفهاالتىافاةواالقحةتوقدايشقبأ3
رثاإكأوائهاواملراأثقايألطودهارغجعلطصالن11اردوافجهايبئ
انوالمننبااللمألئهاامثمناقاأونابلةطووقدراتوقدافيالةنارالها

لماجلاياخليتاذا13اادوطباالنهتصواوأفانالصختاامه
اوقدلمافيوالمهابغيانصاحثاىرمثوازاتحتفاوفدالنااظابمفزلةطباط

انهفيوالمهالمرفعةالملبةاالرضباالحزإأغليامرتاشدتحتهااططب

ثاونؤرهابهذالثتهرأسهاوتترفعمارايمةإنعااالنةنعابااقدرايشبه
ةاكعنقفووإنماشكليازثايشدةوتخفغافيهاالتيالممفطعالفدرترغ
نهاغرماظهروجملهاافقارالمحال5والنعاهةالقدربينالشبهوجهلمنبإلقصرل

محمفرفهااوحديدهادممهامؤجامايراهااللئوارىواالنواحىوالجرات



األ6

جوكأهاحاموفيينزالهاثللمحاوالالمئزايفيهابثنا

امجموكأهاكليناالبأيديثريعتحيرةهفيالضجمتعدتنجإ
3وريدهازثخأارفضمذاخرهاتمألتالعمكيسفلمآسقيتاها

اثنريدهاالصاجمةإليناأرادتئباةناافيذيمنقضتولما
امدبنيمنرجلىوفال

د1األررانةاقوادؤأجهدالفوسلمئوافدوالعهأعونحلصلىةدببت

إصتخرتمالدثةخاإقدراافبجفيصلتةااالظهـرفقراتانوالمعني
فوالمهالجوابوالجوراالانزالىاخاالاىلماوال1افرفتهاوهاماو4كاد

كوتهاجمههاتحرضجعالهوحلىلالرالنالنزالهااليهارجليئارسلواانم
3اداأشافيلمةأطالرحاألنتعهاطناإحهإباتألئاللمةةوانباطحامية

ابرداشدةلىيدلوالجودلمرق1بالمحمالتلئةا3الداممبرةالجفنةرالمت
الهبمعى3دسمماكترةلعفائهاالمانجرمفيهاترىالجفنهذانشوالمه
وارفضوقاهروأمااالوالمداخرلملىث15اىتوتملقاعلىيمبلبن
المرقمنلمألاابطانمعناهأمضاصفحةفيعرقريدوالىانصباى

بطابامتالهتلماثوالمعنىلعامأاأالنابذيالمرادإمنهسقيناهاحين

االزاراهأواازاربهحاألزر5نهابدالااص01ارادتانطعاممن
بهمةابحدالىسىيخركانئوالمههالثيطابفياالتجهادعنكناية

الجدثنالبمفالهرماثغدبيبوتدبسامتسظولكوانتيةعا
اهلهمنىلبانجهبذلكبدكل



االأل

كثرئماملحئئالمجذفكابزوا
11يراصومنأؤفىمنأنجذاوعانق

كلهاأنتتمراالمبئالتخسص

3الصئبراتلعقأتجدصقاتفغلن
حراوفال

حظةؤالئلئمبالمحزبوئتيخجل

3نحهاخافزةلاعمطئثيرتفلما

شرتحيفباعرىفجقاارلبو

مكائرةإئيممعنجازأقؤماث

قدكشغاهللهالمبداتوالمعنىطلفياقانمتحساالايالمجداروابم1
شدائدهووالصرواهلفااهلونالهممثرلئالمبهفيأتجتدوا

اتزمهلئواذخوصعمارةالبابكرإراامنهماانثولست
إسماواصاببهدةاااهلتنالهالمبدباكلألثمخااهيىبماسيقهطرالمجد
ولمألحهسبعافرهإرادا31ضانىفاينالمراراتتجرععلىرونيصالذين

فدخااوحظهلهاجلممشبلدسبطاربئوالمهخفرجمحنراطالتإ
اشدتايمكلرت4االبطالخارسةبثبرعلىوأهاجتحينعنهاجمز

نرباطارسانهفاوالمهبرواعولهايمرهوبماخزاالدائموالمباز

والخنبراالصولاحيالمجزدائمبامرىاهمكدادها
لى2



7

صهص

كابرةافلئتئصنتيسمنلهيكقوإالذليليعالذيفاع
االسديممإربناميعلقالفى

تجدلتإدضوهابعثردازبئكت

مغابىبنيلشرعرروقهالل

3خالربفيهاشمركهاعاىتبدئمتعزسملإألوهل
بثاريطبفلماوبرفانجرارفيزوجهافلاهرأوفالت

قصازهاءضادءبادفاعتواففوهاعاظوانرداقء
3اركأائمةألبنتخاخبروفيميهاترانأج

ولماعدأثالىضهفاسلمايرمحاربفىاانهوالمعىاجداداكطاكابر1
يرثاوبهميقتدينبماتجاعةانيوفدميهدصىمخواثالدلسلفهيمن
مابعدعليهحزيمبمثربمتاااتفيوالمهأحزغايرها2أنحهمذالث
خارب39ابغاينالجيفلماكبللهشرفالهاألاللريدانلهابعدبم
فىولفيالدارهدهانكوالمهاظولفيإلاباالإونيضرإشدراوفرعةلمةقب

نيزدجتعروسلتارتضاليبنإمثريكلماماكانبعدمرزوقنأ

صوقاسمعنءهارظنبدخماربيفيبعدهمزوجتثمهاثمبني
خذوايالمللذينئقرلانهائيواقطعهاذاجمدعهمنصادعواالهربكات

منرنتىماثرةتصاممتم1اهإووافغعطسوقحنرتماذأجغانضثار
إمدااميتاالمفنولزوجنهااسميةابن25خدوعةأءااسنبمجمو

تدكواانتستطمعرنهلوافىفيفضاو08ءرحىالالذىديناوالضماراطاضر



هلم7ل

11احذارمتهلخلفهافلينبئأكعفخرنهاعؤفطتجلل

2لهاحمازليسالههئيفاتكلىهنهافوتوماثفإبخم
خراوفال

3أعئرااسانخهـلكلئجفيوائقتضالطلذةقريشتولف
ثكأرا7امونجانصفراتجاتوئمليلةذاتأضتيعثتابلفات

زوجاوهراكرىامضرببنذادةبمتأمرأقا

ماصهلنآلزوكذدتاءولنمأ
صافيةهدبهاءالدهليىلمعى

بسكونواظلفهإبايخزيهاتجللاباطاذدمهيذهـامحىزقاراه
أبسراالذتنعرفبقانإهنىواالذهفياالليشعهوالءوااوالدالألم

لحقهمالذيحزىالذلكنإلجهمخاصوالابخزوكبهمالحطةهذهذلة

هذهذلمنعصمااخاساضدنهفىإناخاوأيفيأتمااخمافال31
مناظهرئاالميشيبهابهتغطيكارهاالشائبةامرأةنيهـغازيماةباا

قالعيبطيباستأزايفرانشالمهاواصعالطربقاضىا3يئان
رالىاتنىوجإصتاقرثإفيوإنقعدايؤم4خراسالتالىاووص
ةجمذباولمهالهاإوناوالتيخراسانحارقمنبدألفيهلننرق

يمينىفيصادنةصحافتافيوالمعنىصادفةحلعتاينتبوضحفيةحا
حافبةواناثهايلتصوللمناهداملمافحمبمفيهااعدقلمواق



الأا

الداهيةفيابئلحيهمخافةالقعحهئتهاأعرضهتالمحايالوأ

3إيئوغامعمكريراالقادةهئربابنالختريرعنهفاجيفة
01بعدياقتادةأخئريافكيف

3أثأبرسدايخةفجلثمنالديسيت

امرأفياظزايراوفابنتهالىعهلاوة

ثاخوأفخرثهالئئعامخخةافيئانىس
خهعإواأخإشلءاوءامعدفيماقنتتووائم

علئمإبماصناجعذااكالهرالمىيئءمنحذه

يثالذيافيجمامنايالعبنبفبمعرخهانأرتظاياعركت1

ختعإضقانتحماروالالموتتحشارانهاإفيوااءخسيىارهجتايباالنخت
عنحرابزتإتإاوهذااالدفىلمةجمننجرهالدبحرثهنحرجنهاز

عهنحرفيتباانهاالمعنىفىالطيبنإيئالغا130قلىإيتالىالديماا

والمعنىداناجاى8آ1عالمكععحدهقيذةتاطةراجعاتحتى
ئهصنهرمنءمااهدتاشبرسكلىااشتماخالبانهاازوجتحاطباا
الثماعرزوجةالمضتصيابنة41االنحالبميفاذمهافيخهراةرتأما

الفقرالثافة1هينغمعهلمفىخرهبهاثزوجهوأنهصعنرفىوي كابمأاالمه

نجزاانالوالفقيرااغنيئالىجوهنوجهفيخيئلمته8راباتزوجهانوالمعنى
علىيهىتحريالراشواغدهاهاالمعلومالحربةذةاكأ6اللهحبوال

ص

نهيبمفيالهراشبثلوانهاعندمامافواسالناصاننىراخر01



اا

ألقئطعئمبينتطبئوماانهاجيرفففرفة
3تعوأميوةتجلاصاالشءيتراحبعؤل

صصص

3التهثمبعاةاثاكلىتانلهابرهـالالزقتشربنفق
4الشرباآلسلحفثواورهةارفو

ئكرعلنمانغصئمالشاهتيرىذصحمعدتونؤ
آاألرخةثزفيوثئستهالىوالفتىقعاثأنجحمست

الضاسنامتانإموالقشركالنراحةلىاازركوالضميمةامثرا

وقطعاشماليصصطعوةضرحاث01اغصمعئى101اذاهممحلارسط
بينةتأغاتنرقإساتااذىعلىلحرصهاامرتانالمعنىوجراو408إاص

ماكأدؤلهةبقول131ثذاإطاعتاتمعيأباالفاهـتبيمااالرحامقطوالمطأها

ترهلم01ارفتذسبروتههتاهىانغاوالمعنىبلىةإبيتاخرأيألمىاتقطع
13اإلقارهـنإقراوااباالاتالودهف6اءبذلكلحتتمعلم01ثو

والحثرباالصفيينصالمهبالعالتافيوالمعنىاكقفيمائشربايقالىبتمف

الرععتصاشنورصموالاحالرلىاال1صالةصةتعرفوالالقناعةالتعرف

ماضانهاقيديمنعاوالعتعموالكهنالبالحراممرامةاخا0010قرععو
اعصمبهحمأواخشاالجاقواالهامثيااعاليوذروةحالذرى5
صعدتاذادناايابةالحماةتيانهاوالمعنىياضإدهفيالذىاوعلوهو

اقعاداأ6فرفمنشمطولمقدماترللملاوصبهتزلالذيالجلاعلىفي

تمامشحهوننسوةثاإلثمعهااياالرضةوموزةالرجلهامراأقافابمسر
وانكانمذمومةفوفردةهكانتفانبوجهينارفهاالالذمانوالمعدطاالرخ



آ8ا

االرواهابوولقبهالرحمنمحبدافهإبنعتدهودمعقالالميبالمضوقاذ

والدارأانبالبرتاحاوامضؤثقوءئمخفوبهالااكلىأذااءقؤبم
2الجار4حرعنيدهـتكفطوالمهنايىفضلئمهنالجازاليقبمن

حراوقال

3نمراوالسعذوفاةمنوالتغصغداكثيرإنبسعذكاثر
ثالقفراالبلدونفتهاأهنتإذاوظياللقراعسعداوالقألغ
جسوههأممروبنسغديروغك

لفاخئراألقفيهاحينهدو
خراوفال

ملالمقفيلطافئشوأدإفلفرذؤوأعاريب

بشدةبصفهمانهئوالمهلمقالمةالبابناحالىااثضامةمذصفارغمها

وال3ذونهيووجالرهمعلىببلونانهممناهالحالجاريقبىال131البخل

اكلاأ4وابمؤللوناهالزءللهسعدنطانفيوافىناللبالاىتغ
فيالشعراتوليطحونوانماربيمدونالصعدلنيانوالمعنىإةالمحار

فبهمفتركأاجسامهمنغرنكالوالمعقخبكثانبروعك1هاالمنحمالة

وهماعراببهعيباالعار6فيهمزمدترتهماخنياذافالكايهماوتميل

الفافيموبئلهمؤالناسحواثثيامنافهمإفاواالبوادينس
لحيفة



اهيألإ

أةالقالصسقانقؤلوحئهمقجهألاموعكمابصظترضوأ
اصمابنهالىوقال

ررئييؤمخراأخلأنركننت
3الدأرصاحبننياةإصثرانكلنبلنم

يفكنيالسسذورجنينثألكن
31الئارعلىذيهمهاءالفندوعشنر

أبصرفيحينيرانكلبصرافا
وانقاركالرنرجيعرفثوكان

حراالوة

اصاعرباظنهاهعاشفحاصتفيءاألذعيالمجؤث
بالصفاتارفاهمايمجقانفيوأفىصاطالفعلإمماتحبفالفعال1

الىكنت3افعلابحنالالاضأنوالبةالمفواخاصنمنالمجردة

طهثكانفاوعمرانخهاعرفكبمحقلىاثربعلىدتمتعيانكممعناه
هألاذاالطيبفغمهمنيفنمني3منكمااأليبمكقتىزرنمابومنهر

يطلىاسودهثياقارا4بالمسكهتضمخانيتكموكنينىوالمه4خياص
الالنهراعتيطيبالكلبانكربالمسكوأناهحخبمملماصوالمعىأرق
بااالنعانيئشذمنوهودتجحااالدج5اتارواصراظيمرغيربعوف

يمظنهمفوملعداوتهلعرضاالدعاهجالماانههعناهعادتنيايناصبتنىله
النسبالعيحةالعربمن



ألفيته

11اائبإثغجط8افلمهكلنوقذخواطوبألبخفقلى
3احااله9سالهشئتمعننكغوأذغكمعفأكنئمامنهما

3القاحاالتئىكئمعتأننيفإفيييرا4فاحمدواواأل

ارآاخىسلىيفنمقوعإجمرىأضةوحسبذ
الفقعىحمنبنهغلىاومدركوفال

بغزةوممئيوحتقاأريدبهثا
هاشرودإلنإائهثوي

أسئهرثطذوحثيطافقإأننآفي
اليصيذهاقأنمىوحشآخضوها

فيفاراىافيوالمهالرزمجازاالثاعرنبحبقالكاصابخاحايم
مرفعلىمنممنتم31محااهولمكمياطالمرثايمفلمقائرامافيضا8

قواشيكلمناصاظااححولإيتااولفيلقلتلمفعين

رأةييوالمناص3أاصاظانماكعضثمفواحرتمفار8عياالدامنأتماهل
ناييمايمابخاضوخفضاتميزالىوبم4إعندآاودعاجعلىهاى
اوحث5سفمذىعلىبعطففومهببمارلىصةموحشكإقوااليعطفعن

وممطالنساانعرضمخمطفبماكنتافيهقوااففلةةإكواافساعنهناكمابة
المعقيلطأيرث6نفارادهااالىآااحمهحيرواسنييهايصفمنترة
صندهاعنفعجرتسهافتهابعدهاصيعهمنإيربمايمختنيشاوان
يمبدهاالمنهايفوال



581ؤت

19هاودوسلىئحلواالعليايىاصاونخسلىعنفأعرضث
3زهيئهانولىقذجاهوذمصابهاماغبسافىئدلظتخهعفال

3فوكأهاخؤأتكرتفاشابيلتسربلتأنهاثهاعبسئشحة
ثعهاويدهاإتماذالعبسالزبفربةاطيرضسهمابت6

عبيدمماالقديمفيعبفموقادةنساومماالحديثفيلجنبءفساوة
خراالوة

6نيوسسبضعفيالمحةباركال4فيآولمحترىاءت4فوأ
7ؤالقدروالدينءوالخياحسبلمكآلهاتاالىثا

اايايلنفتلمخهاسياعناعرشانهارباذبإكااوالرادداعرضتا
ذمبلأمزامنالوهماعلىعإسبنيدالفتوالميااثي8اهاهـز13

بنيمليكونوقالعبسبنيانقاوالماحياباارمنا3اللئمنوالهاجماة
بقولهيريدونراظلبواواذمهدةفاتامناويخرهاكرمواالمرؤةنيهايثم

المالزماىالزبةضر1نيمنإبسهايحادوالماننهمجلودهااغا
وميىالجرااقظنالوافىأنعرنالمالثعبدبنالواييهوووأيدهاإتوثا

م8االمالثعبدزوجةبالساهالموأدهببخهمنإداكموتبعدسءإيخا
انقواحربوهواامةابنكانايجتانالةرةةءدبأباالدواإردا

بينماضاا6ف5واللهمعقلالعدإرشدونثىاهـودآالذإن
انكعتجلأصإتاخعناوبهاخاسيالألها17معثياالىالثالثة

دبنوالصاهمقداروالواللهمجدفاسيئاممؤطوليفدهلمالناسئي



اليى681ال

اثوافيبصوفال

رهؤنسوهمنءزهراوالبثمكلىوافناالحوافقأ8مئكمنختوما

3قذرواالذئحةعنوأكثرئمملواعندالناسأفللستمأ
ؤاوفال

نناذرواالطريقزنحبانونبثت

3فصرضداالذنابصفوااذاعقيأل

لبطنهالمئريمأمخضاخغلفتئ
ثخزداعصئاالفثيفويقرىشمارا

حرالوةا

برآأالمفأقعيتةءرياحيوسطإيوئمفي
يمةصيبتاىزهراوالولدهاتفقداقياممثيوالاالباتالخواش1

غيرامهموانامهمهمتضفاكأاعتهملقألرباطعنبأخرونماوالمعنى
اهلمنالوالشرباالكلاهلمناخهمإشواشةمو8القدر2كريمة

بعضآضهمبهانذراياتنافر3الحربعنبياخرونفلذلكوايقوءاالث
عقيسالفدسئزاالركبانباناخبرتالطوالمعئمرضعاقدرووالذناب

بعضهماوصىلقيءمحلمزبببنالقرالموضعينبهذيننروافاذاوايخانةبالغدر
والثعاراظالصوالصرقالماهيخالطهالذلمجلمبناالمحضألمنهباالحنرازبعفا
بعرفواليخونهوبغيفهيفدرؤلعقجزانوالمعقالثيابمنمدافىما

اليفارقهميابمربدطانوالمعنىطرحالاييمبرال5الطعاممنبطنهصبعفير



لا4بهيطه

امقيئكدظيتهتنلسإذاماسفمثريئمكذلك
اخروقال

غألملذلكفيالوماغالماولدتئةبنىاذا

31بذلمجزحامالكاطفاظوليشعبذصيبائمافييزاحم
حراوقال

4ذيبابنأفوالوالتغرزلثوعالنهالاشربصئمردي
القليموطؤهاثمفةألئهللمحاهنمعلىافليعثفلؤكات

خراوقاد

6تطنوناهاماحراوقذأتيثكينكئم7أأنحنففقدئبغضوفيأرز

لاذأافرانصنىوالمهمسافرصايسفرذيكل1اوزميئوالمالك

فيارضما2إحرفيجمنالزماقامبيموعندهابقفسغرنالغابة
علىحسؤياوثلهلىنممناضدهماايحى8المعقوالمعنىالندااذظلفظه

طعالموهيمأدبةجمعالمآدب3لئبئاالنلداليةبمرصانتوالمهالعباد
ضداننجعاناحمبئوالاخربواكلاالعيدآااليبزاحمانهق4ءواةاولم

انهالعافيوالمعقأضبااالواوالعلافربنهلالادءونهللم4المحارمشةالمدات
ذبببضووذبببنيبؤلتضريوالثثواشربمايهفالماردينهلناقيقول
لحاهملىالركالمحتلىوالمعقبةطبمحفىواراالنببهتبيلقمنبطئ
يقدرونذألالااضهمبذالثيريدعهآلالبئرتمكنمعلىابافةوطوهممن
ابفضنموفيانواببهمهاوالمهنىاحزنتهااىاعبهاخنت6انضمهمحمابةكل
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صثوصمىصة

11ناتصونوممامقباالكلذباجاريةءاالحشاإلىوفدمممث
خراوفال

3والعاروماالطرمميرةذكرأوايابراأقواماأالمحياقع

3بأستارتزدهاثأعموافيولجواسواةاخرجوامنارذقوم
الدوييمدحوىاطيهصخراونال

أطييوالالبيلطاليا8عروفتاءالىبجوأدت
المكشوثانمكلعمالمحميتإالاطيفثيتهجقيزىوال
حماهاظآواافإةاييفمابممالزظكأذلكابمقغ
ووعلثعالقتهامبةجارذتاوالمعقاكجاعاتانمااصا1
نهكاوفذسوالمادىنداهحرثالتدثافببا3ايهابوصلالماالىنها

اقوامنبدليرهبنيوابعدهمادانجرااتهاحفيداسيااوفومياقال

دجيوارةيماعياللهدإاقاوااصةاالالذمعلىوبت5ئاالووهط

اخهمكاماوالمعتيمفيهمايفخدداثخبر01لم3والعارايزهاهل3ناغ
يسترونالاخداهااواصاهـهصوافيلموادإةزوثسواتواخر

المسافةقماحوهوالجربنالجواب4أإرقهمبالارااانالثبئبدبرمنها
ليدالاييرتفوالمرباواكلاالفيافاماذاعزفنءامزبئوا

الهوافانطالاعلىمقيمزاهفافيطوافوىإبىاانقيالمهالحعصرومريفاو
الحفرباإدينزلوالاالعمابرفياتناابقرلكليأالنوالكصدضعيف

المالق3والمفهامناوعابتواطالرنجهبرضحخرصنوعاهفاناا5
كبثمثةوالضيفلإلراكشوفاطبتاالبيضهفييرىالابدوياانمعناه
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1هعئوفثأبطنواطضرفيالميفثاءذاوالضميفارص

3الكعيفتاليةالمجبألجتيفطشفثوابهاسيلفسو
3فثوببقلةءائةأوعا

جمانروقال

برفرفقغحفئةعصأتذأحث4
رحارأشئتانثفوابئ

تواربعقدءيخكقنأوالخشارةبدارئنذازفسا
حراالوؤ

زازاءوالوزاءفقرعلطةايرفيبنيثيزافيا
اكا4هضنيميئاورابمحصلىثاىميوفأاءضإاشملىدلا

فتايميحىوانهاتكأردنسودنيمرتت4ثياانياالمهروإنثوبالنحنىأ3
لصايدتأحهصعرماسواقرلااضإبقلةا131اكدهسترةاالهلحاجته

كىاذاابحراوصاحللابقىاهوضعالحفرىاوطانانمضاهحراا
أفيااموضرنروةالاخقعوالمةنبالبلقبوهرالهمالىتايخرءايءاعك

هامنءصالتيةاكا8اصلذلالجمهنامالمفىنبهتافوالمعقزتتنبت
4اجزاذاالرجلحفرتمناصافاره13طروبمريقبعشيئااوكنيثا
اقآرا6لماجارنيوفيوالبارامتعنيجبرونالإئماقيلةابناانامنىا
علىبباغريمماطبنمروانالفيصرتأهئواوالناجةالجانبالفافبفم
اليهمخناجئاجة



لط

اوالقتمازالمعاذزوناثينيونيداللحمطونيااناس
حراوفال

2كريمجعذهأؤالكروالعقيلوالريثىاطفيإنوما

3الظفيمزاثدةالةتجألنوالئميرفيالفقاحالبرضوال
النمجومرواكدالتسيرحنعمثيكباتمحثروائكا

االلمجمبادلىانهونناالجممريادجرممنرجذوقال

فاكاسمثفغخفلثحئبالقواجحميمكإلىدلفص

16أباكاونفؤاإهئمأعرقتقؤمعليذ4ائوما

وذلثغبرهمدوقملذاأنفحالمجوناضهممعناهالمثويالممرجالقتار11
يعثماصانوالمعنىزأئدةوانمانابثالحرفيانوما3فهماخاشهومن

ةبؤاقةفقحةجمعالفقاح3كريمفيهميوجدالجعدةبنيووعقا
جملزلةافاسفييادةزءجاإنالطيرنبنوجمالنالالنهاظفالغئليمدةوزا
االسناهابرصانميربنيفيايتايميوجدكرالشوأفىالظليمفييادةاكتاك
تدوركبعواخضبخات4كعدحممالدنيافيوصدثمالدننالىجالنبنيال
علىخدوناالثفومالهرهـانإفواأجمنارايعنبثتهفالالقطبخول

يسدبماوالىضاالذلعلىيضمونبلاميثاتحرنوالالعدونزدىوالالملوك

هنابهالمرادفىاظالصحميموامتتايتدلة35لضعفالعيقمنمقالى
وفرعتكئيصعرضدومزفىجمرتكافيوالمعنىكعؤالنموهئماقلبا

نممبكفياتيموكياهاباكوننرا6فاكوالجمتالحمتكحتىاالشهادوسسو
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إجممبادزوفال

اةعاصرولارجأفيهنصكمءورأمئممننسينائاتحئم78اميق
ؤالدئيالبقلحختغاذنننم6ا

3طائريخزشخصكنماوهلىفطار

3اطرافييمدنا1صهواذولنمقندكمكانبمناألهواتعفلم
البديالمذيلبنممرووفال

ثؤصعبئاةحيىضفةمناذممنتثهعابآبلراعنذخبخ

زخليوماماتموتاجوأفتوأئلقربكرأأقامالهئمن
سفنببى

يثهدونوالنسبالهـبصحةانتدمتفرمكءزاقولنمادفنيانهنىأل
الثكافعالمنيمنلموانفبلهنيناوعاقكررهانتممنانسبكبصحة

يرريرثاعصاروبهعواالعاصرعرنتوصنقصهعلىحملهالنهقينؤي
واليمءقآصالاالنبالذحراوانمامموداكااصحمااالىبر5بارئلة

ضاةايصضماليوانتم3اثمفاعاالتلةابرالامغمرباتجرتاق
رأوالالخمبلدنامءمانحنإفيواالجرادصعاربيوالدنمصالذإن
بقىوفطاروالدبىإقلاخمنمنثمابهاسااصباتإلمااثرا7

ارواوئوضعالمدق3فديمالخدثشرفهانألماابهذابىيرتخصكم
نوممهمشرفقديمكمولصكرامامنبخمهضىبمنممثمجممفيوالمه

كانعمبنمالكاسمههسعابن4حمانركلوبمياذالعرتمظهرتم
وماوضعثل5اهمإتاانجالتحىثاحازل4إممإلاآءاارباطمنير
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ااانقلمعنبتنبوأحئالقديمثعتتوزقؤاليثحاورمانسعوي
الرمةذماجةميةفيالمنقرىلةشامكنزهأتوفا

مهياحئذافألميكرتابرادةأألغيراثمالأفيجذاأال

3باديالؤكانفيافئالثثيالبوختلمألحكأخةجمبوجمةعلى
ثصافياأيضانماهلونكانوإنطغمهخلمثءانماأنترألنم
ظامياءجااذياضعافباتولىضرورهئيواردأناهماإدبم

6ائخازياا21ءيخفينوأثوائهاذابدتااثيابافييكذلك

ابنيانت1اصربنيبمربااستقامنحنوالمعنيثروالنهيرنى8هاتاايلىومائترو
ليعثوالمىم

لطةحفىالىاعيطلى3ماأهـاشأششس111عكرجاغ1وروثدةستا
لورااللهعساللهباهميمحس

ااخئصامحوالدخاحقتستالكرتذاذافانهااالمهالمااهلنهموالمعنننم
مننجراظاهرىاجمالمساانمعناالمألحةمنهثياىةمالالمنخةدمإ

يدبذلكيرفيهارغىماايقباخمنثيابهاتحتمالهظهرولوفيجهاحبهايىور

الماهيحيقدوالمعنهطيغيراىيخلف4الباطنحةتياظاهراجميكأنها

منحاليمخال5تغنربصفائهفالصافوهوبةاهذوامنبهالمظزنبخالف

ازادالعطثاناقااذاالطعمابخبثاللرنالصافيأهاهانمفاتولىفاعل

حسنفيالماهذابهتثففكذالثلزصقتهشربهمنخككنالالنهطمما
فالالمابهذاثببهةميةانمنماظهرتاىبدت6باطنهوجثظاهوه

فعطفباالرجماالفتجهات
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1ذاالفالاصايوهامجردةلةبدتالشقئنيئءنفلؤا

مسالياأؤألصنحغبريلىالرذهولكنهنةمضىكقول
أمضاهيةاأبووقال

3ظهريعلىبخنتهقيءصالهةعحطابخيلنازب

تقذريقذزهفىونرهصعلتيدييديهجتوأكرمأسلى

دصدرفيبمتئكرهثاليضيأنعافيةجدواتءوززقث

ةالعذروحاعإأحسئرقففتاثخلوألجتوني
1محرألثاهؤلةيداةفيوكععتثارفخيزهافاتي

وتإدنيةنحاثرثرميةانوالمعنىيةخردهالىلحرااضارإسمذااإتذا1
االعراضطعنهااعرضبللهابانصهنةحدت51صافىتءيغطهاضرده

خردمالةرائيلىأافوالمااذاقال51قرلهرالقولاذ5قولايم13

جزى3ها3سااوةتءمحيافىعرفهذلكقالاذاكواإالمجردهداقال01

عليطهخففقدصالحةخححلةلهبماعلهالبضيلعنيالهاجرىمعنعااليخل

وصانصنيتهعناجاننانهمضاواكرماعلى14عنىمهأصقرطظيري
اللهرزفنيصامتعطتهمنايجمدواهن5بعطيتهببنذلمحينريقلى

واحؤ04ياخاايلىتففمناخلو6لابيابضكرالذرعضيقمنعا
إنجيلاننضلالىفياولمخراوجهمناعشغيختافيوالمعنىاتعطفأكط

رجلاحانتيبةلممفافاتنيما7بمثكرهيكننيلمالنهاعذؤوعرت
بهيلزفيوافضالشكرمنعافافي

في
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دىاالعبدابنوقال

11نهاراذثعوحالمشيببعد4رإتعوحتذغراجمةأضنى
محمارأبأبزقوائمبرلرجتظتةءاراجمةألىواذانظزت

وفدانبنتممرواموقالت

3إألبرقشواووالسالحفذروابأخيكغواتطنثإنئماإن
ثهقهـاارهظفبئنرانمهممائقبوالمجاهمدوالبسواالمكاصلأذشو

قأجردأرواشاطزتأكلبأخيكئمتطلبواأنألهاكم
عليهااقيكانااالصنقامةضيبهبعدتركعراجةانوالمعنىرجملايممعراجة1
خلته3يكسراويصنتيفاماجااذاالنهعارافىبترضذلكوشبهالديئفي
انظتترجمليهثمفرضايمثيوهرعراجةيترااذاانكمعناهخاننتهاي

شاوصكونواخايوحترا13اخثىبالهرففبهتاباوهذاار5ايرخهس
صونواخاخيمارذواتا8لمانمخالورطبنابةاكبااالرضواالبرق
جمححملالافيتنونالحمالحالساحيلكواواترباالبرقمقاوحو
بهعوافقبالزعفرانايدبابرخاوب11يهوخدخوالمجاسديهحلة
عليهألمنيققوالمرهالمراهنلبسهيلكالمعراومحقدلةتربكاالزارونقبة

الؤمفشىباالفتشبهوااخيمثاربأكذاعداكممنواننتقلمانئوالمه
فيهاطميمنلمفانطمفيهاعمميدةتجهوهىالخزيرةيرافئإهانتماتنعفاا
فدثوالمعنىقالمىواالكطبدهزعنهوعافتاالواالجرددةفن

انافخراوأنمانجهلمحرالالذيكلالمامنيهأتماايممثاراتادراكعن
أخيهمثارنطالبوا
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البوالننةعهطوامناعرأتوقا

1قلىئحاربنالثالولكوبكىبمالسئوابالدموعجوديعاعياء

ممارةقتلتتهمفويأفثفلؤ
آالذواثموالرترواتالمن

3خاربفيناأثأإئماوعامداالدهزقياساياعمإهـتا

14شئرغالبئوجمدوايعفبوناوانعاتجمظهرنانأإمقبيل
نجرهاوقالت

زياداهـلمطاألازاوألجأءكريمعنأجممارزقنا01إذا

بانبادأاأرزاقعليهكأنمهربتبرجمهلتلم
سحليالإمنيوافبيلةوخاربعاصةمرخموعاميءافداالهمفةاعيءا1
مارة11أ2اخارمنقلمنعلىءابواجكءمنءالدمرابااإةاصعبا

الذينوكانوالمعنىاالعاليوالذوائبساهالروالسروانضهيحيظيمالهاطى
فيرجرابصبرناأ3اصبراتفياممحتساهواروسافاالشمنقوفذلموا

االشرافمنرئاربمخااصارثأروالمعنىعرواالتاقبلهالببتاول
ان4ركاصفالموضعهاذاالعلطخارببتااطثكلذالرناصضاال

النهمبذلكانالخرفاغلبناهمناناإمفومهبموالمعنيغلبناهمايعايهمناظ

ضيقهعنكنايةعنهخرتاايحمعنكراجمم5أبغاثرفهمغلبوناوانلئام
ضاقاذااببيخناومحنىوالمكفهرالمتعبسفبلهيىالباولفياذاصابناقا6

العبادقالاعبرسكابوجهقاللهيادزالىالضرورةوالجأتهرزفدتجكرع
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يديابزاحمدابووفال

1تذئيالزهانعلىيلوئمافئتمةوالمجائمثألحمدلمجبا
3بلئمادفنثاثلوخماجملربراأتكاحاالمجبإن

3التخخليفلبهضبابةىويلهاتهلسانةيلوذوغلى

تألمععااجاجمنياصزوأةازغلوائهجانموكمتصرف
تلهمبفيبنه4سحاتوبلتئاذيأسخابهررتواذاش
والىكدكلىلؤجغهلطازااوبهابهممافه5ذبتالزاغاب

1لاآلففهاليضهبامحارمااياطاأمااوصتيوتطولقذس

الحولبرأونااكتركذلابوافيرةيمإية1دهءوليهءولة

بلواابايداهودالفزتمتل3اكمانيفحارعدتذلييلوميهف

اةألتااتدبامنكلامراتلماالىببللمبذإاخباليسوالمعنيلالثم
إلمروهالدفياوغد3صاتجذلياللهيحزنوعايهصفيزالذياالصهوص

قيكيرفصغيدفالهبذألثيريدالحلقعلالمسثرفةمةالدواللهاةضحيماي
الحقالزك1لهوعزنعديهيرسفطاتااليفيبعدهاومااصناتاهذ

هضاماجسفاةوالمحلاكافإايالمروهوزميتةيادةالىضىفيكدءوالغلوا
اهقلاوةنخاخلابم15موافقيرغةالمروفايلايةالةالىاحمقانه

واذاحفرماءأمقالااهىيحضرخاانبهإيئالانهوالمعقاالمهالمنكلوالى

اصدرااممكلواصقطايجماتجهاكالبجد6فيهابهوخازبهجمعوظهرت

الحنافعلاالنسابنغاينعالأ7بالعقلالبالبضثنالهمانالانهلمعنى1
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ااطءهاالديبئنيرالراورئماالجاةمكزمةألنال

ضرديتيلتمضيىغابتفألن
6وخملبعفةالرهانحلب

ءاأهبمايابتم

والمدجاالضيافباب

ينكبرثاطبنيمنزفياطايرببن4كألزا

لميههةيئالضدىباتوهئستأبحح
3جماغذارافيفهوصؤتكلىالم

مطيةصغامههاألفقفنت

جتزااالكألثضاتجاروط

1افعالابصنرماحعصاجمبذلكازدادقتيإمالياالوتءس51فيوافى
أمراالالمدومجمعظرطايلم15ذالحبيراعاوالحرليالرادهسصهاالد

العثارفيالمجلاممحيرى8الرادتاباالالتالزهانخوفدثاةا
والمعنىتهفىثنالزاوعببيعةاطاةبىصال3يساعدهالجمرانكهبةو

يطالبنسظالم3ليوتجهفتىالرمانثدعلىعرنالابايوصرتلئن

تجههيمطولالالبمحطاثروالمدىقهطرلىبذلداتديااكلبأنباح
االناثمنهومنالرجلصهنعلىإطافورللمركبلوالىء4يخاأي

مالظوجههءإيقصدفيبقهطرفيتاعلظوربإئوالالماوالجاغ
عناليخالسوأسنقصيتافيامعنبتهجماوايوافاتهبالحنيناصوتامدقلة
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بهطوحتطارقكريبوافقا

1الطوارخوالحطوبطالفيافيهتون

دتمولمهكانياخثمولمفقمت
ماالفواضغالبخيلعألئتالفح

13صاغاللمننرعقرىنهئاوزئمافاععتجابسالطوناد
كأنهريمصقصأبوفقام

ولمازحهيماالففزطئاجمذوتذ

7صحانبواقيفيهئاعرانكواواههخاقنغماليجمذمإلى
االرضمنعاباوهوشجمحالمونأاعلهاالففالىجاهذاحتيقة

اهلطجمرفياتلباالتالسارىالرجلذا5عناهلياتصالماوالمعنىزاالمةافياوا
الىناالزوبحماطغاوزوصارحتهفذفىبقالطرعنضالصانررجلبانه

افيفطوالمهنيجالزملمافياجممولم3فيقادناعينظانفارادصاخضا
فيفمراذااكريمخحتةالتيبخلاعنهامواختمعنيولمافةلصت8ايت

فميافةاكلعشروقرىالثاعرابنهنابهوالمراداالصدولداثبل13االكرأم
ولديلمنهضىاسافيوالمعنيننعألحهنعرتاللمناينصافحاللمنلإاعشر

باالضيافيمومماالضافةمنندناوعسلينولماضيلنهضاالصشبال

معناهالمحادثةحممنهةالف4فبهيديرضيفابر4الاكشراالجانب

الى5بالضيفواالبهاجالمزاتمنابديتههاكثؤمازحفقهتكافي
اقعودفداهباالقيامولبىاالصلوالجذمفبلهالبفيفامبقولهمرنبعاذم
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حييرمرس

1المناغالممكثريناذاعدمالنابرحتىكاالذيموندجعلنا

مراغاييلمعهالبدصاافىيزىوالالمصينزبابحمدالنا
اغيممطانخبنعرهوفال

3انقزباانقؤالرإلمجطصقصاغرغيزفريالييتلةيار
ثااللنئاثاظلىهناللبفزانكلنثنديةاذاتئادىليفةفي
اذااخطهثمومهعلىيلفثحتهطاصحةفيهايخرشالكلهتيبغال

اضرإاذاالمرضنهثهنونهكناإهبطيبوبؤسهااالثتغالهووانما

اضيافةافيمنهاواماانفدنااشااالبلالىفقمتلمعني41الىاساالبلواموالى

الجارالىتدضافةالممبحةتمتحعالمائح11نحصاعرنقاهحألدياتلوح
االصلهذاصيرنانحنوالمعنيردهالبنهاأنقطعذاقنابيادامماإنجهاينيفع
الراثح3أصرتنامرالمحدتاذاالنائعاكانهالذمبينويخا4إاوةالمالمن
برتنالمجابباكةفاضهاصكليإلماااقوالمعنيالسارحضدارالنمخراالراجحالمال

ؤاكظااالبلابإارحمدالوانورامخغسارحةيموتاننباالالحقوق

هيخيوضعوهركالجرابقرابحاقربواإلمةالذةافياكا3احهزدنا
حفظادتهمواالقرمرحالالجهاتضمبانزوجئهعيبا8انهمحناهبغحدهالسيف

للفي4امعهمحالساالىناصقيفلىنااالخلفيعدترواالنهملها

وانابرداشنردوشايحعالنهمجماديوخصفبلهالببتفيكىبترلهمنعاق

كالحرانافيعوارضكلمضحةلاالصنيمماةاالوضراعخهاكانهمتخاف

انهااببمعناهاحبلاطننواوالمطرإلملوهوانديجمعواالنديةئرهاءوأبردوا
واحدةغبر5اابلباصرالبفوياليهممباوخصةوالظلهالبردشديدهللة
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اقببائمنبنىأمالجصاجمانبفيناألزأنذيخغرينذاا

حسباأ2قبأوذايكراكاقمنتيخامعتىالزادلمرنلر
3عضبابركتالمجاثرلكومهثلعرضيأليفاهسمتيسصتبطناوفت

ثطباءسافهافةصلفصادفمتذؤصاساقصميفثالعفصادف

اخحباسرحسانعوهالرايلماكرةذزئافوإئتزيافة

بينترااطبنز1وا4برودهآضدةابيتبهذايمفواحدةنبحةكيراي

111فابتتمبإثترنصاراراهاعلىصهتااقاهادةيفالفيالهمفةدلحت
تكذةةاخانياهاالافاالنانسايمإئنا1ئبالمااحوااامخرحافاااالولى
يمرمفيمزوتجهأليانهوالمعقارترينفءخينا11قااتالأفاال
منبدلانراداللمربر3لمياةاخذإاملهءافي3اتألكأظعندهنأفازاقوما

زادالالديلوالمرءاطرحرفاادةءإإزثإافينبنىفينالمشوت

كاحهأخميناثهرماب118نإفيوالمعنيبهابتمايكابخهوممه
اوتبطفيلداذافياكطنطايقال3اطسبويرالذمقيإمن

حومواالقصروهردلتخجىإدلمالليكهرايليعرشوهباحاعرف

وجعلجةءجهعاعاتاامميوااضاماالعظيمةفةإااوكوماهجمع
االبلنيريدينحرمشفهطناصافامانهوالمعنياجمردالثدةباكةفرقآايا

االائااخافةاإيخهاسنامهاوعلىامحامتهافيقمورامئلنوقمضهالهفظهر

معناوفولصالبتهاالنانةبهسميتالصلبالمرخنالموالجلسبتلىهاولد
والمذكرمشبتيافيالمتبخفرةيانةا5النرقاعظمننافةكاعرقىانه

رحواالنضابالرامميالمالوالسرحبشرهااخبمارواايوهاونهبالجلالمنشبهة
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قتبافوفهاهناززقافصارصهاسنااووجمازرأهطثاء

3معلباقاتلكمألئشانثنكاباكةاوجائمإئشدش
3تلقيههحقبافلنبنينغديقعيدتناوصيالماغدواوقئلث
صصصص01ء2صصج

نسبالمعرف1وإرثءوزفى3ءقرفااهولمباهماأذس

هعتنراضئانراوكاإليهئماليطربنوأخواليخكاناأ

هجمولعليهابكيالرايرواناخوقااقرىننتاعانئوالمهصبالبرتاا
ازرنابمامطيث1عدالمالخيارمنالنهااجرهابروانديذاث

أظهرجمحافقارمنوأظارجنامااعلىوالناسنخابرهاوهوإهامااربهتهاى
اعلىالىيدهتصلانالجلطنحرهاحينالجازراربمأملوهاااغسوانخة

فهفياياالحميثنق3باانبمضيرهافرقبهإكوارفصنامهاس
يجهعنهاواللحمبمشفصارازراانمعناالمسلوب4المثياسلايقرفهو

اروجةررةتافاصبعواوالماايغدوا31خولالمهإساباقاتلايفعلكابسرعة

الالدهرمنمدةوادإطبمحرحقبةبمحوالحقبلهمكراااابييمماو
متكاصهمتطهباناقومااصحمابعدالببتبةامررانهشوافىلمماوفت

وفدبهااتهلماى3بائمافرفولملهامفارفخهبعدتاقاهمالفاخهااوالدها

المباحيثمناالبوةيدعطليانهئوالمهيلزطوزبمبقيتايممرت

بنمطربنو5ابرهمنهكاحمهمبشاامافاجهمالشايةجثمنبلمةواطص

صربانهئوالمهيماوصبعبمحانجبوازائدهبنهعنفرمشيبان

نسبكريممنامهوانالصل
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حراوقال

41جرلهاحعبنارالةحضأدثفونههثلالمفدىفالومئبمتتج
2فبليموروابهناةفويخافةفغنمنارعاهإليهفقمت
ءمرؤسغعةواحهذاعنيفأؤ

3اآلكذبةكانبحمذيمزخمنواة

6خروفال
رءصص7ص

االبدخراترانيالخهاوايهاراحلذئفتود3ضأنيتركت

ديييةهلىترانييؤمجملواصدةالدهريطرئهافىالذت

هواثمدىوايقهحارفيبذلثكطنلبىانباحيطلبالذيالمستنبح1
لهعيهاقحىاينارالهتوحفاهوغيرهاالجالفيصوتكلفييحيبكما

رجلربوالمعنىنهسوعظماطباطمنوابئلربجوابوهرلنلتبم

فزسبقانههعناهبهفزتايفننست3لهنارهابايقادقثللفيافةطالب

حمذاارخومااكطبحهدوارخص31اكمباكرامهوفازالضيففاهماالى
ادارخصوماواكرامهااكافياكثرتواناحيدكطفياكثرانهكوالى

هذاومعقاحجناالمدبةألهإزاضدالفنمنالضا4الطعاماماثمنه

يقومالذيهرالذئبيكوناتتمنتاغضامهانقبلالذىدتالمعالببت
ثعركلاليهايعودالثمواحدةمرةدهرطنيبأتيهاالذئبالنبدنهنهايثا
ركثانهاممألمبهذابديرلفيافةهنهايذجيدهفيوالكينبأتهايوه

والكرمالجود
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حرافال

41تجتهواذأافىحهألضسربهاءعاعم8االىاصماينابااوما
موذفئعليضيفمناحاناخضسنيهافينةألاءاليمثالك

اسدبقبعضوقال

3أزالعشئاتقراتعدلهانبحلةالرفاعتكنمىالءوسودا
تزيدفتفضذأؤعراناقرىنتتضقراهافربتاهامااذا

اوردبنعروةحراوفال

بعديئالجحودالمالناصصدمباستوليلالماضربالندما1

ماولااوولالنببعلىايطد3وماكاناافىتتهانهاكقرلوماتمرفكن
ذلكفيانفارادبيتهاتدبيرمنايمنعوزوخهيضربغيررأىانهجمتمل
إيثاتدبرانئوالمهالؤتامنةا31أاغايبااناومافقالنضهعن

فيهتحنيانصكلكيجىوةااالوقتكلفينالذنيهوامركالكمؤض

ننبئتالتياقدراهضابالسوداهالمرأد13كدنانرولهوقتوهرالضيفالى

الشاالعظيمةوالنبيلةكالعظتسترهااليالرقعتينالؤخةالنالرفاعوتجح
خياالهفراتوخصاصديداالموتالزمل1الردوفرةبمحقراتط

شنيالشانةعظيداسينافدومنفدروربئوالىاالصافوقتالخها

جعلئاناهاطهاأييناهاافرعندنااالضافنزولوقىغليانهاصوت

درهاايمانهموالمعنىعرانامنفرىنفشتابقإيلهاقرىفيهايطنما
ضلةةفىالمطلربعلىتزبىاووالصافهملهماكفايةفيهبماامدتهمفيهايطبخ
غيرهمعلى
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وخزرفيقدريبينتانياذإمامالكامياالمعترالطاروصلى

فيهئدونلةهغروفي4وأبذانقرى4واءأنةونجأزسقر
حراوفال

3ومنبئالحفمفاالصئيفلىالنارةيينتلمشاأوا
حطأذاةعنامهلاووذفهضذونجاهللمهمنااطفذو

ةهربنوقال

الوبافاريخئمنشزجقحلواءوروافهاقيبةالطرتأغعثى

6حئمءأحقةروأإطالجهالطريقاجعالءاناء
ن01بهيديرأنيامااذااالباحزرمرضعوالمجزرلهيسوالالمضرضلمرافى1

واماالمجزرنوذالثغيررواهااعطافةتاالضموضحفياتاهاذاالمعنر
ايالقرىاولوالهبثاشةبايتهالاىايسفر3اقدرامنلكوذمطبوخطا

لمىانهمحناه4إاانواالحاههاعاوائلنيفىةاتبثبااسفارهان

ويجننببؤشههافإانلهيذلولهضيافتهاولفيبالبشاشةالفف

معنايخامصيحدةايجيموفبالرااليفخطياىالحف3زشهيوما
العملصاحباكالحمنذو41حقهفينراليقفتبالضيةإءحنهمان

صليخهمالجاهدوانانحيغهنمرضمنعلىجاهلطنهمقلا11انئوالمه
ماايةضفتالصثرامافيبائزاانهمرزللثيدإتاخذهووالثضيفههناالذى
وةالركذاالمرناولوالنشرالتبةلصبمونماالرواقأهغايةبعدها

لشهرةالمرقعةكةاالفييقيموطريقعلىمربيةانهمعماهأربااوالجع
منانمعناهدتالحبلدالطنبطنبموضعايمضافحذفعلىاطتأل6
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خراقال

1معصمبإلثوهوعنةليسقطثوبماالرجبيتستكشمماث
2نرمليفزعأؤكلىحأاعتسافهبغدسوادائميلفيكلوى

3هطعمهبهناناإتياننيفلةلفقرىالصوتشتسهبئنجاوله
ثألمجموهو4آلثحصاصةأبصرالفميفذا1كادا

إحبريممااضفانبنأصافمال

دحبألائهطاءجماولإريوءالقطافيذإيخاال

اأوطاغابقالروضصعتذأثاأهاافافيآالفاني
منفهوطريقاذلدقصؤدىوالبهبفربموصااطربقابنحذ

يمثمطويقهحئرفيبذللصتديطبانباحبطلبالذىصتنبسيم111االئام
بضوبهكيقالعارعىلظوربوالمعقتحكايمومعضفتيماي
أل3بصالذلىإيتالافيعوىقرلهربوجوابالرجعنهتسقطهفأل

ءإواباشببهبحرتكوتانهوالمعنىهدايةغيرعلىيقالطرفياالضذفاالعذ

اوفيتلقوياممقيلهظيةاوطريقهفيبذلكفيهتديلمجبهببسمحه

االنحميافونواالكلببهارادسامعبمعيعه3الضيافةنارلهيرقعرا
االصافحضورعندلهالقالقرىالىصيىكببهجماوىلماصاتوالمعنى

المجتاتبميصفييهمالالذيااللمجم4إاالبلمنيخرلهممماهطط
هىاكطويسرى5يافةاإينومماكلياالنهللفيفطباحبشدة

قادبهلمألاهبهإجمردكلهئيبلجمالمطمنابهماعلىتلعبنيالوالمعق
اذاعلبهتحزنالابلانمعناافلبهعاالبلعغاراالفال16بالمجيعلانافا
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أالهاسبالفوقاطئاماوآلمثلائقننماآلاإلنلمثلر4افلم
تامرافاجابته

آوالجلالممهلفيإألززاقتكملبائذيتخفانابنيايمطضث

أ3جملخئفهفىهنهالهامامهشيعاهاامحصداتلجا4افئ

طاالءجاتاحلوالفأعظ

ةتالغالألخطنئمدوقدزاحتلهافعضدي
حراوقال

والجودأخلابيقالئغدمنماذاعذآلوفذقيماصنيتالشا

منومرتعدماؤوةرحالةوالالحزننفلالولثترشبهائمبلما
لضيافةبنحرهمابالحقوقوالمرادالماليقتىالذكلههوقيالمةاسواينحرهالم

نحرهاواتيقتيمالكلمناحناالبلانامبالدياتفيبطيهو
ضدالل211زيخهتننقاالسلسمنصناالدياتفيودفعاالالمألضياف

قواالالقسمجواببالرزقانحلوقاتهلجعهتكقهوالذيتهباسماةهعناهالجل
والمحصداثعليهايمينالداللةالنثيحرفحذفوصازتزالماايتزال3ترال

اعدهاعدىأفتااارثيقةالحبالتزالمااقسمافيوالمعنيالفتلة3المالحبال
خطامجمعاظطمارجلهاروتمشيدامتمابهيقادحبلامنمالإلبل
يطلبساالبلمنفاععلوالمحنيزالتايزاحتوالبعيربهيقادوهوما

زالتوفدبهيقادجمليمنهانعطيةمادكلفعندفيلجطنجضلوالمعروفك

اضيهعنأهمالمةجعننياايعذالتيقطهاالعطاهمنماخقالالعال
البعدمنوالجودالبظبينفماننظروالالجودكثرةعلتاو



702

الغوديخثنيألةلفهعتفعىبهأرغضاقيورإاليكق
الخقرىعمطبنقيموقال

مأقفواليفندهدنسطئيالركربازوبىاني
3الغصنحزلةمثنإيوالغصقهةبهبيتمنقرجقمن

ثلسنمصاغوهالويفنقانفئميقومحيىءخبما
مثجوارهلمحقظوهئمجارهملعيفيقطنوتال

نزارىاءنحتابنقال

6ركهاجأشليحاالىافاشحفاءثلةهابفىر6ني

عنفوتواارتاحاىواراحالطرىضوالةالمالعنهناكنايةرآلا1
وصلهدفباوهعروفيعناكنيولماسااعنممناتةود11وألمنروفالمهالطالبون

يعخشهاىنرهيف3اطردبوجهيتركال4ازالىواثارةمهعيناودأبا

إمنقر3إقلاثابىرض11نقىالخصاليفصشانهمحنااهقلانحعفواالفن

يخرجإضنامليمماكرنيكوناكرامفرهـمنلهاصانإفيواتميممنبطنايو
ادبااضهمعناهإهـبلةء1فحاىلسنمعافع4أمثافيكوقخرامحصنمنه

انممعناهفطنحلنافا5بليغهاممالمإفصيح1جماووابماذاسادات
امرهظاهرعلىبونهيبلاراامرمنخنيعالثننحصرنقهملاضكرم
بذواوعليهوحماموالكاتالجوارفطنوابعقدحفظعلبهبمجبمالهانفقواذا

وفولهواالضياخالفافةنيىالذيعلىايمابىعلى6إدونهنؤهمهم
موزاراتطصلةءانامعناباطنالظاهرفيبامرهايغانهبهجهريريد
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والحضريرحىالبذونحعدأئمبغضنولؤسافيناعافيد
3عرااووتهشقاليهابىلهيافعالخيرالةارمامكعل

3اكراوجههوفيىاشعراضدهوفيجبينهجغلقتالثريان

النضرألولؤشاةدلبالإليذاغضىبهأنهءالعؤراقيلتإذا
وائتززالذيئاحرداصردىثاافعيرتانجدارأىولما
فعلةواثحتجأخيرألةفقاصط

يمروثأئمذهنيتذساوفاكاوا

انياعماىاانيفاابمةالمعإثممرمفينمفبمايمدفيانهعلىنعزمهتاجيماو
1وووفنهعلىبهيتعينمامالهمنأعطاانهسناورصنهلاىووضنله01من

اهايموااضاباالياخفىارادهاىاللههار3نالزاامثدهلجهلمعليهبخل
منواعطاشبابهؤنفيباظيرصلةءارادتعالىاللهانمعناوالبهجةاس

يقاللجنمنءوبم51كباصعرىا3ؤالهنالناظرتيرمايحةاواصناط

تابيبهذاالشاعريصفلسيهاختاوالغميصاالعبرووهماالشعرىهماءكل

انهمعنااجفانهطبقاىواغضيالشيحةممةاالعوراأ4مميلةوجمهجمال

منمالننهشاووالمجزالفهعنهاكرهبعفوواقيحةااكلسةاعنطرفهيغض
ألمجدمعارةثيابىلماراانهمفاذهابهعنكنايةثابةاشعيرت5قائاال

اذاخيرااسداهوقالمدتاىفعلهوائنيت6واكرهالجودثاببعى

تاوناكاحاننقدوثكرتكاساهذممناىشكراوذمومنايهاحسن
يهااحانهحئواوفاالبرمعممنفعلبمامميلةعلىاثثمليرانمعنااسديثما
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حراوقال

1جملتوإنئمننامأياديصئتياختإنساشكزممرا
قهصمديعنالغنىبخضعزفتى

ملفهـاشلدااالشكموىطهروال

عمتجلتحتىءييهفذىتفمكاتماخنىهنخيثخاقيرأى
فدكعاواصبهامنلروفال

وايومءيالأجزهالدمجةلمجبسبنةجزعاقهاءايئ
الواجمدالننيلىاءالهإليرثموركاالصبىحئثمحبأل

01امرويشطكثروالمعطصهاقييمننلمايتمننوإاارئمادياالت1
اذاآلمةجماكانتوانشهنبدونجهااضعنياجمماائماكعلىحتاتد
جدلهيثرفيسديقهمجعلكريمأاضاهصاالتغيرعزكضايةزكانعلا

يصطربلألميئوالءيثالالىمانيصاعدهلمفانلهناكامسحاعدةمدةكنا

نلمالحالكتكأتمنبيمافيراانهوالمعنيافقروااطاجمةهنالمةاظسلدقيو
ليس4رافاواإبزسامنبيماكانفيازالبلبهذلككانهعدبصبر

جزيلمناوالههاكلعاقةفاةبمفاصرعنانهمعنايومبخعسةايوم
ولمللئاعرابلأاراكاكببنينرجمألاقتإثااالهدوسبباناال

خراالىعلقحةاجزانفقالبدلماابلهمنبعيرماةعلكمةفاعطاهعليهيردها

والمهـدىحالياغايورمنيايمبتالهالألمالجني5بهايمدصهايايه

فة8وراحبايهاوأالحسانكرامهفيبافىانههصنازوجهاالىفئتالعووس
الروساهليرطفكابهأمنايةافيتكلفوانهبالصياالنسانيرأفبه

قأل4
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االذائدعصييتهثقلةمينمةالفحكيؤمجانيوا
3باردبماشعئابالعتفنمئثتمليلتينضحمتولقده

اممأليااالعرابيزبادابووتال

13عاانقنالنبسىاإكرانااذايفاعفىئشصنارلة

ذذراضامأزحبنحنجممواماألحيانالةأكثريكولنم
سإزفىاوقال

ايساراءأبئاكزههـسؤاسنذووكرأيخارلونهينون

يرتتهاواالزوجهااهليرتتهنخونااخنيازوجهاالىزنوهااذزهاتجهب
ادائةالمطنسبع11بينمااالبلنةالحاأاهااثبتزوجمهروجاأناسا

تنعصبىابلهمنمائةاعطاهعلقمةانمضاهالسائقوالذائدتسثعمىايوتثق

أ13ضهاخذتالتيابلهنبمشأنهبهايطحوذلكلمحتهايسرقهامنعلى
بنعدقةانإردتايتفذطعق11هفىثلةوالملسكنىايمانضحت

نءاالفل3االبلمناعطاهبمالهغيومعالكنعدرشرحالعتابيسيف
ااهوالىالشدفيجوادانهنااخيادهاعنبهابةاقناعااوالبستالمرتفع
وذراعاماال4غبرهتجهلكاواكرمالمجدفلةعلىاتافيشدةتحملهفال

االيسار5عندهمانلةطاخ11فيدايواحانهوالمعنىزاكعلىبانمنصو
ماماثمنالتبذلكفدحوالربالقداحنيجيالذينوهميسرتجح

اصلمشرفمعواهلكرملينأمحاباضهمهعناهعندهم
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وانجروانطوبريئاطقآلوايان

أخبارعايصصنماذركاالجهذفي
مئراراةغعرشسردفاراكعثمفمتفئراثنواءاللواهمذتودوان
3والعارخزبنثايعد8والدامتلأنجدائعدهئمونهغ
كثاررؤااهاإنئمازونوالنطقوان2إلقعنثماكماونيضطهال

يسيدهمثالقيفلهنئهمتتاهن

1مأريالايعممرياثتيجومايئء
اتضوفال

بخورمزيدالمشضكريوإفؤق5بىشئكمعنمبزيديثر

عنالحقوقاليخعرناخاألفهمكرمهمذماصهـفاخهمامدةاصاالجهد1
واأ3ياتجصاخبارمنمعتءشدةفيوهمعنهملتساواناربابها

الحرباواجاعااوصذصبهعواالذمارافزعهاذاصمنالجمفولممنى
سيلعلىحركواننوالثوالاحبوكبالمودهبمايائقربتانانكنيوا

إصااالقديمالمخلدا3خيراهاحربتجعانتجدهمبلإيخاعندهمتجدلمفةاالظ

المجدجؤصدققدملهمانمضاهياوسصنمنالرجلعننهبرها
اخهمصاهنيجادالايواليمارون4يهلاالصيصدرضهموالوالشرف

هظهاايانجرمابهيضلىاهفيهلالطاهينيهاكلارونجموالبالمحثىكوقيئل
يمانارتهاضوئهافياتجوميئءوانهميادةاهلالهمانهماهمعبهاداهاالفي

ايمواناحسئهنجمعنعاجزانههناءبادةزايزيد6ابداوااله
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اشديدشتماعإالماوالكناشتطعتةئسنتطلشنهانودؤاء
االسديرمعلينالمجنوقال

آاانعماسالفيهنيمويومسد2أبللئاسفيهبوسيؤئمإ
اضدحائاكهالجوديؤمفيمفئ

3الدئمفهألىإايرنمويمطز
عقابهضلىساصا8ايؤمأفثولؤ

تخرماألزضعلطخغئمهلمالناسعل

ىهيمينهئالجوديوماتلؤ
13يئاألزأاالتاسعا مصءصفىبحمى

لةحضظناشرقياصثهفيتاةااناعابواءفال
ؤياةخعراسأاايلزتاذا

كوابهمةتوارىاليؤماوأصنر

يكاتيشطيعوكانمعناهاغشبنووان1شكرفوقاليخركان
هذاايامانمعناالنعيضدإبرشا3عاجزعنهوكنهذالثأفعلبشكره

ااالنعفاموايامبهائسعدالمدقائهاالنعامفاياموانتقامانعامبئهتحةدوحالى
وواابخادصاثهتإااذببديرضالاةاسإاا3ابمقىدائهءال
الفقهردمافى5البأسشديدالهمةإلىءدوحاهذاانالىبهبشيرالحان

بانبانعويعهأفبيلقو6والجودالعطاسعكريهثيرانهالبتهذامنوالمراد
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ممروأرومةبنالمجمافإفث
1التناذعرافبةصعبفؤقئمى

هفوؤفيأحنممائهئملغتءأضا
آثاقبةالجزعنظمحتىالذلطحىد
خراوفال

شىيكولتأنصنيهانحهايا
3انسئبالاللثضلىلقدزيدابنحل

لهدددطءثهأنفالئردأعذا

ثبخالأمثأوسأحدسبهل

المصلاهاذاص15ميياذالتمدهعنإةايمحوأبمتوارىوالزاغالىء

لاالةاالرشاالهبنولهقيليدالثاقتالايميواصبرهالمةفيخيرمممن
طحهاكىءالجزنظم3راماالسفاواالمجدمناحازالمبنىانشوالمه
بانبهتاضكإلرواإيونابهتثبوسوادبياضفيهحرزوابئعنظمهعلى4ناظه

احسابهمانمحناهةاالضاومراصقربامنحسبهمثافبايمبهمححالىيعود

لظيصكلىرادااناظلدذالكعنش81جماصمياكطإمألإللياتالىإهاثمهووا عروهامهدا

الثفىأةفنوفيدزبنليصنانتمنىيامنهعناهيلاظزيدبن

صاحبانههفااحدسبهصهلاصىاوافتوهاإفبءاكتسابفيلطرق
كرمالناميايسىالانهامناضاالمعدودةممةاكرقواالةالجدهاظصال
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حةمساأؤنعكلفتاتهالئنفقإن

11مافعالذونوتقعلعليذئتي

وأنسألهئمذبماةافاشائغثلؤ
ملانيضرثواحتىاألزضةسافي

يجايراإهاألزضظهرفؤقيطفبوافي
3رجمبطهجقغئبواالذيمثل
حبراونال

2إفئيزدواالتهائمتامفسئمصرئجبنيهئنراارلم
قعودولغقوقصوأقضىافقنىوأعرلةجمأبئ

واكرمالجودعلىشبالنهعليلوالتمجفهيبنهتحريبرفهوالاخالفه
تكلوسهاالنماقكلماالثانفقترمضاهاهاتايمساعيهتكل1

بلذلكإستطعتماوعلوممتهبخودكأرهزيدبابنمثللتكونيا
3باالسفارابضعهوبزرهاباياالبلعرثراحتىا2اقممالباهاتيى

باالرضالناسطافرنإيظاوهعىفبلهالذيالبيناولنيوجموابيجدوالم

هاستودصالذيدوحاهذامعلعلحهايصادفوا2كوكىكلتحتينسائر
منالممفةاالماكنائماواتجمعهمايتلفهمنظيرالهدواابعل

ودقهولميمصربنيشلاالرضتجصعهمفوماارأمعضادالننضداالرض

فقداناقلاوالأجمننافيجأللةاعظمقواايفآارولممعناضالهمفيوماكط
مهمبخالمفيومعريمبنيهنحمترقأافضىوالعلينا
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1ؤيمسود4ايادةاوويعبنحزبضزاقناسئاوأكثو
قضاعةمنسالماقهولىثصقراقوقال

ضذلمعيألنفيشثرلىئحنىاؤ

آدزهماالناسمفنسانالءفي
3وخرساأدبننابالي8افدسثئههادئضاعةهؤلىئتىودليم

توأكرماأعفااليكلفيهبمةاباركفزيولعكاء
دمذمايهألاونيكتاالمارعاامرواطلوالجفاقثقال

عاحبهاالحربوخزاقضباذاهاالةنثمامنطزاتجاعلىمنصوبناشئا1
طلبفياالثعدممهموالتاتجاعةواالقوهفينشاوافديمصربنيانمعنا

3افانيهولهمثالشانلىواتجداولفمرلدرهما12وأفيرملهمهادةإما
أفترضلمنعياشقشىفيالئيفىوكاننلجفااومعنىادينووهعطوفغرماوت

جوالفاوكنعنيبودوهالانغافةابخرصبيلىفيالنفقهاحدمندرهما
رضهانماعنييؤدونالنهمرالهوبمفيانفقهماافخرضانلىإاأفالإعةفض

3ءمجنعيليالنسنىلىاوممدثملجنحاعةةتغملامحالمهذامنوالمراد
كةأباالمبدصانههناهصمكرئموااعفهمهاايماوءالماعفماعماكهموا
مروفةإحىواةاقاوفيجصةبمعالجفات5مواافبالعفصفموت
لمحنأكآرةالجفانوثتلاليدرحىمنئاالنهاثهرالمارحىخمصو

مباططفمانهمضاابزافاليهلدمذاوااماماالثهرعلىيدالن
بلالجزالعطاباعطائهمواهقولاأزاورامالطه
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1ألخنمااءافكفونياوالمفصالالئصيبونزالىجفا
الجحيدهبلابووفال

آضخئمبيوتهوكلذمبفنجازكادنابئوتاإصث
3اعقئمبمثلىءااللافثشبيهايلذنفما2ااالنمعقم

ثاشذئمواوفزاءئانباعدبالبنعمهعهلل

صئقئمخسمهنهنآوليسخائةءاطيارائكالمتئ
االخييةايلىإتوقا

اذااخهممعنايهنبالاللحمئقلىخوالخذمءسواوافىوهوالمحزالقطع11
والافقراهاكعادةامظمباصقماهرنيئوالثهءل3ماتناولىاإاحم1ارادوا

المراد3ضغثرنءايخامانالىبذلدمثحيركينبالمقطعااالهكرنيا
ذهبوعوهمنالجراهربختوصدنعبموالمعادنرب11ألإفىهناباليوت

لبااةاوانيخهيرالكالذهبنفيسأصخااصلهانناهاالصلاروالص

وعفيمحبمامقما131الشأنعطيةواخوالهكهامهءامنتقهاصاقيا
فرحايبنعممتهلل14المهالوحهذاثلتلدالءالنسااثمعناتلدالالبئ
البهيرالمالواريراثمألنوالسياناللفيمنبعدايمضباعدبالنعمبقول

شهوبتباعدالمهعويجتنبهايلواالعطاهيحباتمعناهالمالقلةأهدموا
ترر5هةاواالرخاعديعلىعقالعوصبئالشدهعندنملىوانه

كثيزاييمالانهمفاهسقمانظنهايكناوتخالهمالصقإجلهامالكل
مالكلمنيمنعهسقمابهكانحيائهلشد
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1بريماالمجافيهلاليقودسةراالمفويالسدبميها7ايا
3روهالوجمدتهذاصفدودونأاطالجبنممرويىأقى
3وحزيمااوجؤلئسافىاقلعاعوجورهطةالحاحان
4طلواوالأبداالظالهمرفيئالالدهرتغرونال
بريرسادد001وص

وهاثخالزرتواسنثبمبيووسطايخلرباطقوبم
6سقيماءإاطوتاوسطا4إالقهيمنةفيوحرف

7زعااطخيسعلطءاالدراتحترأيتة2االوزخإذاتى

لالطامنوئفاالجعثوالإلريمجمهبراايهرايوالملالمائجافحلاأصدماا

إزالحبماهلمنجيثايقردالذييهإرااشحلاصياناهباشهياواوالناس
بمدارئمهمنلمفثىالمموشواعاعصبنسعةربنبيمبهدالمراكعب3
عليهيطمإءفومهجدتلىالخاخعبنروءطبترإهعايهعطفاذا

انمعنادراانالحراهفثع2كاواطراحدراالجؤخرهـ3هيىرمنيمنرنه

الظالما4يحفظرانبداللالالدنمناقالباضععاميبنيقاظيعموضع
منهشمماوالاىمظلويموالكاربوكانيخرمنبالحربلهمدئامالاي
سبااورالنهمالهاصنحالعليصغزوعنتنهاهاانمعاهبوكحاران

مضدوناحورخيلاباانهمالمعنىالهحةايزرق5يطافونالشديد

يرامنبظنهتجاعانههبانشاطهعننايةيمعهقيبقتخرءاالعدالدفع
االكرامفيامادهاعنماضااكرامفيزادجمهونالانمنلجاةتيمالمزلهفي

كانالحربرايةرفعتاذامعناهارذصوالالكوالزعيمالجبثىإلسا7
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ابوطقابليفالوقاك

امذكورانصااوويدبأحتىهتاغليزالالاألخمايلنحث

آئحوراأالرئانونعقمئاجزعاأكفخاذافقدناالسعيوفتبيم
نمنسائضايررفيأؤثقولنحن

3بئكورااضرلاإذأبكرتكنمء
حبراوفال

ثواألمماألعناقانقميةلوطوصراثهنمجمميوفايمثمبفون
مفارزثنمجضريانمسنثغداإذا

اصكزمامبنرصىالغحوارا
ثيمايمثيأييدبوقبيلةاالخايل1وقائدهالجيقرئيسدوحاهذا

مندرااؤصمضاملممالةيزالوالالمحوروننروفيالمهنحنئواالرماالشيئ
الىصنااثااافيرالثيهـأيزاكلأ2هربمشيمايميرانالىاهصه

منالتجدالنهامنهايفرحهامالىوجزعاحزنااكفنافقدتاذابكيتالشوف
وأكرمالجودنعضدناماجميونبخاادطواقضاادااالعدادممنبصقيها
صاحاخإةارةاالنالصراخخصوانماالمياحالصراخ13العطايهرة
فنضلمةايتهننبادربحالننابمثضهنكثرمنبخاثقةالننسابمانمعناه
الالذىالسهموهونضيئتجحواالنفيةاعةاشارأمهاا4عيمالفضللنا

انهماماقاهةاوامةجمعواالناالعناقهنابهاوالمراددملواللهربش

واعحدالماقامتهموطولاعنافهمطولعالسيرفمليمحهمعزظوتجاعتهمفي

االشمجالمىفيوقعدواالطيبكلراااذاانهمهعناظهماكماتخالم5
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خراوفال

1زيادهاكاكابنيرافلنمحرئتنياطوادثتكمقفإدق
2الصعادانمثتفةافئمنكاناخطاترخانهـئا

3جرأؤئعابثلهماتسالئمعايهاحايأنتهاذاألرضن
حرالوةا

دوانيالبراحويننووأطرافثفضألجائهالطزفيغفكريم
3ناخاشنتهانوصذاههثهمالنينتةالإنئيفوبهالم

اصيولىاامجبراوفال

المااهذاووفارم3جائلشدهرضى35اغراهنيظهمالماحوف
اتناهبتنياطاينيحرت1اوالمعورزاولاألفيماكرمشيةى

فإيئامنوالمفةالرماحر311زياداننهادككثلآصبهلمالحوادت

الىتحتاجالإةستوتنبتأقياقناةاوممطمحدةبمعإداواانصديلاوهو
مناالرضالض3ااواعداصاصالبتفينكالىءاكانا8أاهفتئه

كاناصااحمماالرضعلىشديدةوطاهااللتمناهءعبمااذاالمرابااهال

انهمعناهفهبماىاطرفايفض41حمةصفياليطايركنلمنحصنين

الزإحمنبقرلجاتالحربابيالعجاثوانهابرقيالطرنهبفضكريم

منهوجدتينظوالطقهالانانكمحنااغوكالشف5نهقربتا
وخونةقسوةكللقيتوعاصنتهادثءوانولنرفقكل
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ابالئمثمولالجفةيذيالبأللةوازندألتفيااأل
مئقدبتدرهامنغايةافىطاياوساتبالهالتاياطلوغ

3ثبخميالرا8جؤلةبمئولصلىفيإينالملىاففرمن
تغرئمأائمماالدهريعرهوكوالببةبييذكروكالناةجمديرون

يضااوتال

فالملصثكأمنالمعداياصاجوتاوداواللهامبذافوذ
آيذهباالئي7هواوتعر4ساعلتجاعافااطيهزلك

يطابايقطعممهابنانامفلبنهاجفالتيانوقاوالثولالمسنةالجلةا
3نحرماهننأيمصاهـيضحرهاانقبلاصمبنةاالعظيمةاالبلايدي

ئعدمايهاابادرمندكلالمنغايةلالىك8بخادرهةذوانهمعناةأهفاةتالثة
المنالذثمزاضهموالمعنىبهـاجااذاتهلمجادلىمنالمدلين3اقرانهبين

هممهناهنخإلضاىتجمدير4أامقلاورزانةكرالفوصدهي8الرااصابة
اناالجنايتدبارسقيلزونكالوانهمبمكرويذكرونكالبانهمحئيؤن

والاسااابوتخالمانةذالمنوالمرادغيركلمثايئانوجهرهبىتا8
رقموضحمبوالكةيةفرومنىلاالتنساعةبعدايومنا5ذونهمتوء

المطابامبركمافةلينناوااليلمنساعةمضىبعداللهلبدقلتالجارشاه

الثهاخاراياصالرالث6لمبصدالذيالبيتالؤلوهقولوالمحمىمنىمن

معناهاابلى1منفدراايءوصهوأاةالىاييثهابحلىحدثناافيبهاوعلناأيخرلك

لاابعمىلعلالمراةنلكبحدثاصلرعلنالكاللهاختاداللهاهبدقلت
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وسمادبروساثريمنثفأذنيفقام
اشرجمثنءالذرامهـفثموقالبطقعاوى

صبمصعكاك
ينضبارضاحينزوزاومعلكاحتفاظهيلالقلءالمثيئمنبعيد

غداأؤرلاءنصونانباالظفرو
3المتحبمثخلعابةوابالز

عيالخزاالزرقفيدهبلىابووقال

كرألنوصخهنعخداقفرقرحمنلاطغداةذاززثاإ

5نموجههفيإاوفالاشاقفأكفزإيىلناواقفاظلن
طنالبصنيرايابطناوطوىالخدةالوساد1اديلجبمنبهولةينقضي

ايضمااطربلاوالشرحبالحخفةمعطريلهماايالذراعإتوطثوقظقة
بشيرالذراعينمفخصنالبخإراقدايلطووهرمنيوتربفقاهمعخاه

اقيلاوالخشورالغخباظاالخ43فتاطثرةبمفرتهالىاالوصافهذب

الغضباذالسثرودكضهاعيبمببعلسكخضبالالجانبمهلانهمعثاه

3حميتهوفوهففسهشرفالىبذاليمتيرتديدبعدكلاالغخبعنوجع
ضعبهىيفوزجمدءانهشوافىسعيذاكونهعنةوهركناإإهب1اممضيراافالعابة
اطيعةواجميةالوالخيمإتموفورحالخل4افاسالىيؤددوهمقاص
ب5الجدةالهخثعنهموننؤتدوحالىهذابذهاباصيبواانهممعناه
لهفلناثياكرانوالمعنىهقصدالىفيترجهالذيسفرهفيايوجهه

والىادنملفظفرهوالىعلىعرمحينلناقالهثيكثرءالعطاصألناهن
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اجممساغعبدتوفطلمةوأكينئاءكيرمذمومانتمىثم
13النهلمداحىجلىبالبزدكالبذرختحرا8األذماالتافةتخمئه

دةواالنغماكأنساكيفو

3قدمأؤليتبائذيوالعندي
فيهإضااوقال

غلفنااإلقواطللدوبانعفوفيمازات

اقدوالحالقاوأفيأهفكعنئههاءانبراةثمنىحتى

اىاخوحيةقمدناايانتحى1والجردءالعطارانهكظهالكلهذامن
مننمالىنآفيوعنوسافرعناذصانهوالمعنيمبمايوجممصفوح
سالبيفاهاااالد3فرافهالجلاعيننامنتسيلودموعاننابثاعابئهحن

8البيضاةإاالمهعهخاءفىايهمعناطالمخالثوبابردوامتما16ومعشرا

الفاوفياناكالايانساكبمفأ3وجههوجاللمجهماحنفي

عهدهادمتظلمالىيدةلىالهالنمبهدعلطكامتاذمابعدانساكالانيوالمعني
ابءبرىجمعابراةاأهيفكالالذيدالمرولمقك1االمميراتىاله4

مازكانكنالببتومعنياالفربهيثدالذيي11اقدياالجرممنالبريعون

يصوفرعليهحتىعليكاربمبهونانلهجرمالمنتمنيانالىالعفوفياضذا
ااطاقةمنالنهيخفىاالالهجنهمنبذبناهدينوفيواحسانكنظرك

هذاعنديحدونهلماذكتخواوانفينطلفابوهمقاالطاثماالسريخنوا

انالكمياسةبلهيثينياليهاصةمناتمفطهذافليساالحسانمندوحالى
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السالمعلطابىابىبنليبنالحسينبنعليفيالليثىاطزينوقال

اواطرئمألواطيعزفةنيثواوطأتهءلمحاانجتعرتائذيهذا
مالكرمهذاينتوممارماليياأقافاليريشرأتهادا

3نجئميىءجماماإذاطبماطزكنراعرقانإمسكةمجاد
14نملةاواهكألؤالؤرفاتجمفييستالقبائلأفي

5حممصكص

سمعريخنهفيأروعهنكفثعهاريحخعزرانفهبم
61يتممئمحينابئمجلتمفماابخهويفنحىخايغضي

1ؤوجهصمنمفتوحاتمنيااالسرنجابالمعاالطالقخاناالتمنواة
المواقيتبينماواطرمابالدامنالمواقيتخارجلوإطةبمارضاهاجمطها

زضالوالحرموالحلابيتاهلبحرنهومكةلايعرنهالذيهذاسناهالمعرونة

أقالالمععرليخهرضعلمةاهددببنمتعلقهدارممالى3رغيرممعن

ركنصحعدفهوانجييسايويستلملهمولمانهعلىنصوبعرفان13
ايهذااجهالأ4زوداالسالجرضاهاذاراحنهعرفالجملالحيم

اطزرانئماداجمهرهاللباأةاعلىائهإلوفلمهزضهاناهمىاالوائلأالال

لالجطفيقالفاواالورعجمماذابهرتيوثحوماعسانهـدهبيالمالمعما
الشمقرناذااعألهاستواخاالنففصبةارتفالحثموالاالنفالعرنين
مينافااالملوكمنانهالىتاليبهذايتيرالكرمبهفالمراداالنفاوبالعرنين

ياشاطكثبرانهمعمااجفانهيدنيايبنفى6إاشاعةوالكرم1الجالفي
ابنسامهؤتفياالجمونهالالناسعندمهيب
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خراوفاذ

لةدانبالسئفواحتبىاتدىإذا

اأالمطاذالجرتضوعخالرجالوسنث

مهافؤقهنهمإطثزاأنها

3لماللءإوفيرلكنتطلمخوثال
االخيإيئلبلىوفالت

11نالثاآلصالبطرادةخليبنتهويك6تيأكذلمفإني
ثائغرابئماوأءوضتإذايراهاانيفرحاظهرارج

يخرهوذمثلةبانامراوفال

ونيبالسيفاواالكأالقومخلسوهرالنادىفيطسايصدىا1
ربمااالصالهدامثالفيفتالىالناشهاوحرباوارعقدصعند

لذىعراشوسخحوالشوسلهخفمعاىلهودانلذلكالهالحاصت
يطالىاظضوعالنهاكثيرةاطربخدوانمااوكبراعداوعيةبهزخرينظر
3الرجماكلهزرقادمهابتجاعالهمفاهالجربمنجمهامامعالجنهالىإحهاالرتي

رفواالسكونغايةفييثونونخلسهفيانهمئناه3روهـفوقاىمهافرق
مترغاىاالصالبرادة3إظدمنخوفالواحنشامههيبتهمنخوف

وتيقةنافةبرصلىتطيرزرتكوفدازوركاكدلمهعضاهالمسنةانابوااالصالب
البرذعتواويةالجرجالقرج4بنصيبالمنمنأخذتوتديننهالظهر

ميهيدوينقؤنهالظالرهالىراعهاباعنهابرذاكثفاذالرابنهاقرجمالظهريفرحا
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حؤلةءالسؤءاعرىدارعدرزت

1إمشانبحائطكعيذاتإبرون

مفداتاهناثاإافىكأنترىاوفيكاإأخستأالافقاا
ئزتماالجيشايحويناءعىتفة

3تاذاوالعيهايسنىواحدوال

اثتصذصه1رىأدارالىوزضط

فحياتلمعمبزفراسأءمرالعا

إخوانثبخباذخواناضغومثرازهاضرمحنالثيخزء

ضانيائأإنيتدكطإبئءبئكدءأتإاكالهنقاص
ضوشباطاوالمرأدنلطااوالاميدانواااللبانذاتاالبلبوناا

لةحرخلمبات3االنخيهةابللهأئيمداررجملعلطرتمصاجر11
ائياغاماحمغافىبذلكيرقمراوهوفدنبمعوااللدانالمنحرو

الواتاالخيمحصأاطنوالسلىبالنإعابمافدعوتمعناالجاعةسباذ
االنراس4افاالكأخهائميطلمالنهايهوردهااصمدراكهاعلىاحديعاونه

يمخركرالرداروقمدتءجماالاالرذاءدارفأكتفيوالىفرسحج
التياالبلمناثالمئنأهشهاشكديجتمعهنالخهمبنلهوفتناننيلهص
حيهةبطنهاقولدهايهرمئاثجرهـيضاوحولهمعناهاالقةلدأراناثاواتلد

رحهـاممحوتدمىيعةالرالنافةالذعلبة6اخواقمجانباناضعومونحرها
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ضافئاأجغلحينثمئيجعفتلثوعزحباهالوهاالاضال
موريحاتأفنوكللئنديبنومحابةعليكجادتلةفقفنث

3مصدانبيقحائىالببماهفةسلكراللهقاكوفلنث
خراوقال

ثبعذفيئطبهفهاطودانذليوإمءالغحفطأتنيبكنيكفةنمست
ماعندفيلففثفاعذافيوأأفدتائنىاذووفاداةما4ءأأفأل

فيىبنءإبلهاضوهوسبنلجثامةهوهاللواقالخراوفال

قصدتكلهفقلتمحناهكاوجدمنياطلاضعايوعانيهناسصهامنما
1عان7واهىوافيبإتوأإنبانناقتيونالأيخانامامعمعرونكابتش

فىوفالوتعظيماكرامجمكلانيتاانهمعناههنااطاجةوهرشمبنحاناالش
يبلايبمطدويخدىايبنرشأل13وحاجتيممتىاجعلحبثقايفيجعفك

وحسنامببالهفدعرتخضاهارائحةاأطيباالبىيحانوالرءاطنانورأفووا

وسهلىبمعصدانواالمنرددرالواطازالمعتقةاتهرالفا3الحال
مناوديتهوتخصبجمشيطببانايضمالهودصتمعناإيئالعاالهضبة

واسحفدتاسضفادبمعنيوافدتافاد5ممنيالىفهيممنتجاوزاييعديكفه
انافأليعدييدهنالسخاهاناعلملممعروتطالباعالحمتهافيبخهنااومعق

فاهلكتالجودكفهلمصواعدافيإهاالصفمنهاستفادهاظجغمناصشفدت

مامدحهبعدجزيآلعطااعطاهالمدوحهذاالنذلكالذعروقالعفديما

لمتبمثبفقالمنهبعثيبيةالمطيرجعوالناسعلىهرقةنبضأابيذين
مااممفه
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1راخبحممبصافؤييهنىمايهناسأنؤيالنيتإذا

آوراالممدوأتطغعسرتإذامفيماطقصولاهواعنعةاهل
اظزرحاحدبنياالطنابةبنممرووفال

3االلثئمالهثبدواثلحوااذاءنتالمتااقومامناني

ثاألزليطعامعلىوالحاسدينم9جمارااطظثاينآاا

للسائلءاعواالذايمنكلئمبغنبهفقيرواطالطيى

6لائيضاعنءخالمحضرببيضهببرلمالىبمعقناضاربا

كقبقولاناواجبننصبايريمامقلربخبيرامإصاحبمفرقاكفى1
عنىفاعالىنفسيفوشمتنةحةعنألتسانمعنابصاحبهمخبيرابقرفي
ايامدوراواننطححتياصولايالحقاعرل2مبصاحاخبرناخهمتوفي
لهممعإلمتينعنفوفياتسلىهبإهحقوفتاوائلمناخذهلسمما7خذ
البسيرخذواقوقامنعليهمليمجببمااتساخبانيكالخبربهمفتيورا
اهمعنالمجلىوحرخاديفيوأجاايانندوا3يهـالقاشفياستقمىوالمنها

شافىاضااظثآيافلاوااوآلافرضادوهـيواسصاءاصلمفيانهم
ترلاذاالجواركقالموفرنفافااأهلانيمامفاهنالجامايوالحاثدين

ونهيؤوممهياكرناقومايجهعونوكنهمدويععموهلمالفيفعندم
واتاخحعنهاوابالفقراشفةوراشفقةاهلانهممعناهاغأطبنواظا5

فىايبيفهببرقوهموقاالقرمعباكبمق6لسائلينبذولهمءعطا
عناالبليطردالذينهجوالملالرافيتلبسالتيالحديدلحضةعوهو
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1والاءورامنإنمنيةناءأفرانممانوكألدىنقاتاوا

92الفاملبالقضادالمقايوبمكالعئهمئعابفالوانقالمللن
3واليااألسذضصنثييصثمونثنم1اضزالىعيونهئمخرر

ثشعلوابالشأضلاشبتاطزبهذإذاثلوالباثكامييسوا
ءالعوراالعزيعبدبنتحبيبةوفاك

4األسوداخبيعاؤمحسائاحمهانافتيتلكأبىالضىلمط11
بقلدهدكنيهةنزبئالىالرافصاتوربافب

ااحباايوتامرالبنثيهـاالبلصاحىواإلليترواذاالحرض

اركأ1اقنالواالحربثباخهمبساوماعهإتابهذايمفتمرحىوط

إدوهمإارباطفياعداحههملىلمواحاذاانهمعضاهاتجراالهاربلاواوااطرب

انهوالمرادحالءلعلىاهاكوسهمباشدثعربفرنوخرهماعن

امراممعناالمجلىالمقامة3الملمجاوالميايدمنالفرانهمخألصال
باحرالنظرواظزرمنعيونهمخزر31رواباطلاطقيئالناصاللنماعىا

مننزصيفوالباعدائهميمتزنرنالانهممصناهاشديداطرااوابلواثقين11
لوالجالنجرالذكيلالروهربمىجمحسإالن4أمشاخثدفىشي
عاصوالشاضلاوفدتايوشبتافرساعلىيثيتالالذىوهواسلجمح

اشعلومااطربأراوقدتاذايرسانمبلاهأضعباأيوأانهممفاهاالشعال
اام10الجوشمهدماواصواداالىالمائلالدموايخحعخأخرايهـتلأ5يشطابمن
الراقصلت6براىاوحالدهذاعنفطسيرهاتأخرتانناقتهابالعرفبةعلىتدعو
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01ءء7جص2

وانشدأبينولكمئيابدااليةالطعامهلكوواولي

3زادينفدكلالوعاتففىالىلمنيءوجمديبهاوصى
3دجمئىاؤفأرةتخرقةالرمنواحبالكالحميتكفاحفط

العايدهءبنهالكوفال

تاسفوززهاتاقياوسعدافيفهبأعفاللغ

زروزيومذفيتملحيرداتينيآيومفانك

والمقلدالمثرلةالكبةالىديماشوالهىاالبايرمننوعوهوالرقصمن

اىاولي11هدهإلذييت11فياقسماوحراب6الهدامة6عاعنقهفيالذي
راربى4اللجسامنالخاااحرفوخذفالحالفوهرءااليالتاوليال

وانصدكلزلمباشامايوابينررسحتاودونمااإالواتقالانرحباالصبهاب

ىيحهاراطثهاعلىثاالافينإتاومحنيافيءحاأصإمناخلباي
الاانصنايذهبويغنىايديخ31افيءايأكلهنواطابمفزلياظهر
تالحه31جدحااابيعنورثخهـاقيهازةغرتهربايمطوفاصاحممتاقى
خظاهكرفهالرقعلىالزلرادثاشبهيىعتروالجدجدطالينزق

اجمرابإيماوهرمربمحرفيااطارقيلتواهـكأتاالمازقافياسعنا
هاماابمىاقتالعباتقيعمنيابلغهمانافيهابتاذايممفررفهاشب
بمحرتاتيقبر15بعدهماالبدرااالستغليلىءذالثالوقاافيمطرتاذا

دهواولحؤلمألساالشاعراناهنالفيتانيبومهنبدلذءإوسايبائنيقياي

غيرسليتمابمبخاإلفلكدتىوجبممسلواتإكأانفمالبهبفلماوعد
عايكفل
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يمورخقافهاعلىاثلىسنادهفرهةفيتحل
مداصكء

بعيروالطيلثماةفألاخرتوعليكالمإلويلة

االزدمنالحوالىتهاعبدوقال

3يهفبآماتعيأبهكعهـثالةكنىءلهاورقلوصتعيألهأ

ثنبأااماضؤاضرئهافينابعديةرفيقايخنالهادعؤنا
الركثتجاأليضر7ايسيراعليههانافةياكعثضئغتلفذري

آلهائصثأناآلؤئونزنقةرأتفكفماباألوليىموكلة
المنذربنالنعمانيمدحخالدبنجمروفال

ايورككراكعفارهبهعالرابتصدبدفرهاااوالدتدالتيالمفرهة1
انفيعسهعمايجرىاكطيمرروالدموالعلقاقويةاالناهوالسناديمةاوالدكر

باظزيامهوعلىلجهبدعرانهالففيحعنابلةاوا3صفتهاهذهناقةانحرلك

الثابةأئلوصواامرهااعيااىأقلوصباإتعيا13بجالكونهبصببوالففيحة

ثاةاأ2ننحروهاالمجرعنجمزتهاانهربيمة111مواالرقمن

نحرناهاالسيرعنفةإاالماكتمتانضمةااهبوالإمميناوالمديةالعبد

اتعابعليهايبمكاناىاضماعايهايبرا15ءجةافائضيمنناماوقين
الركباواثلباالولنالمراد6أقتهاير11مفئنعبقالاباهااواكب

نمبوجعلحهاباواظهلحقتكباراتاانهامعناهالمنموبالعثيوالنصى
يرالعهيهنافةانوالمرادباالوائلةانجمنيهاكا8
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11حزمآونانألقابوكطاحلكثلأجمدفلمالفاعلينبفعلممعى
3أزألبيتكلصضىإليذفأبلدهكليفاإلفساق

سائألأ3المذاناألزعمسفوححللتةوادكلثةعمنفاء
والتتىآلمن1اطومححمتى

إلحاجزباهاطزبفلوصنصحصتو
صرص71احلصص

باطالمايمذحنكسوفهوالسعيةشكمايذرفألهلك

حراوفال

اؤفودهذاكانفجرثلءبمثقرادعؤتةفئدوشابعذبحنج5او

والاحزممافىالمنذربنانإماكيةيقاجميوابوزأئدةيمفيفال1

فجهماجلىلمكسنيالمألكاخبارمناكخيماشعتافيمععااتيبزاعلىبانشمي
حذوفمتعاقالكأ3إطااكقرةاطزمشدةفيالمنذربنالنعانمفل
ومزبدبالخحبيدعوأفعمانانهصماوندبيرهاامرهاإبئابلدةمنصاكط

مضاالماهيلىوهرمذنبحءوالمذانيالجاريبصاالمسفرح3الغ
االخباروهرارفينالجودبغلمخصببايعاعيوجمدتهوادفيحللتحيما
نعهلاإزفيانماصصفلربألوبسافوقمنالثابة9لقلوصوالجعتبموت

فلملااضربهااذاالنافةعالتمنوالحائلقالنطالماكبعدالحربأضف
كنكإيدهانعانامفقربتعداعةوالشوالنؤىموالالجودأنهعناغمل

حنكلمجهفيبقالذلدوفلزإئدعليهخلةالداومااطبلةأمربهدبافونمفمارعل
بطلبمنالمسننبح16الرعبةتمعوحكانمنواجلالملوكمناعزانتوالمعق
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اهايرودمنضمدناربعوقدومرنجأأهنآلؤئهأللهفقفث

آهازكودطونالدنطاالدضبابةذاتءجوفالةنصبحا

عهرمايراطبفيأثويناكشئتنفاء
3ريدهارضماابلضاذشئتوان

خراوفال

سهرا8مسافطوئستنحسحتهوي

ذأهأالدفمنرثخصلإلى

وشبهاهاطموالثقراكون11الدوواطريقهفيبهيهلجهابمنننباح

ابالؤقدالواوبغموالوقودالمنقدوالذايارهاوانتالرنفاعهابالفصالنار
عمكنمابعداليل11طارقوربالعنىوالثحابرمركثبابمنوئتوفدهاشمد
الثاعربهيريىنارتجوقعىأاالبهاءمخىليبمرهانارالضيافةلهتاضا8الناس
ايدهابروناربمرقدإقرجبوااالكرامشالايجمعدوفمتعاقوهونفسه
اتاهامنناربمرقدامكصناتلهوفلتراماكياضيتاتاقيتافيمعنايطلبكا

يلومابابةاباوالمرادفافىاواسعةادرااالجوال3علجهموإقيااهايحمد

الركودابطناالمحظبمةإطانواايسواوءدهماجمعدهموالالبخارمنالقدر
النارعلىبمثهابطولالبطنواسعةسوداقدراخيفنصذامعناكونال

اننامعنابهافامهاذانبالماثرانيناكاثو31والمرقبالمبالحياواهدظماال
اردانمعظابمراقتبيننااالفامةاردتانلهفناللضيفاهـابمبع

جمعالمسافعااشفراركمملالىواوصلناكمرادكبلفناكمقعدكالىالتوجه
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باردالرجثأنفيصفقؤ
11وصزصزجيادىمنليلوشنيا

شاخةصهدريم11كلفلطبيب
3أبصروافثلفانعكؤمالىاىبه

ضواهانابصرناربلهحضاث

13النارئعزحضنأفىلوالكادوا

قرصوراالىهلغءاسعمبنيردعشه
تتزهززااوااالرضبئوغفأسرى

سهراةدببقاطراعنضالإللطارقربهعنائلارواالصمسقط

الىكلهيلهناشانايضيفهدءوشثاأليمهاقماتكثرةهميممنيسقط
ناريلهحضاكوصتياالاالياتفيربجرابحيرتهلشدعهثتعي

ريحينغرجكلوافحهاداولهاالرجنواالدفبهبضرايهيصف1
الباردالرجصحاوااسااررشمنكزثبرطادىوالمراداالربمباخالرمن

والمطرردااةوشىالرجاذىمنالفاهبماالضيفصفإبيتاهذامنوالمراد

النافةايموماا3عدهيفزلهنوطإبالكلاسذباحهفيعذرلهايهون

انكبمعناهبالينإمرامنالاقلبباالصمنلمااىصواناماظا
يخحرهالهالنهايخايمرهناوانطعامهنياصيفالبحبيمايكرالرجل

افيبهـىلبهندنارالصافةلهترفهصيئوربمعنالهرفعتهااينارىلهضاك3ز

تعالاىمبميهتديوالببصرالطريقماكلنلهرفعهاووالالهافياقىطريقه
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ابهثروااأئارباوللضالينهلئمءمزحبافلثشخصةتءاضافلئا
يسنفرءالقروخمودءنجا

3ةبالصبنهيصقرائميل3بوداإليها

القريتصطنيأتكذحتىحرتتا4
3ياخرالوالحثأهلهفي

هاجمدوالبرذالسئيفبنصلوفممت

ثيخطرالعمئيففيوانمؤصثبهاززه

ايوتزهيالسريعةوالحركاتاراسعةطراتباظيقطعهااياالرضوبتوع

سعرعاواليهافاقىالحالبلسانالصيفدعتاخاراانمشاارنفلفيتفي

ىاوقىمنىقربلمااخيفاانوالمعنىاستبعثرواايابثروا1مرتفعةمضبئة

ومنالمصطلنالنارمنحرللمنوفلتباقرحيمهالنارتلءبضوثخصهط

مااليلوداسخمعهتاييسنفزهألبالخيفاستبمثرواوالحاشيةاالهل

مفالانمعنارقةمعديئعوتكلوالصفيروغيرالذيكمثلاحربايصوت
خاكرامنيجدبهايصطليانالصلالضيافةنارالىاتحثهواناحمراوفتفيالى
تأخرحفرروانمنهيؤخرالاضيفاحقاكطتأخرالواقى3يزهاله

خيارالفياقرىاالىيسبقيخرككادحقخرتتاقدفللصقاتافياهصعه

االبلابركاءحضرربنأخرنهءيوخرالالضيفحقولكندونكالطعام
افىأجتبافقهتمعباظيمةالهالنافةوبهزرهجممعوالبهازرالنائموالهاجد

مبكونماذايننظرسبنيفيالمركبوالموتنائمةوبرالعظبمةإالبل



533

وخيرهاناماااللولىضتأءقه7اة

1مائتخميرالخيزوخيزءبأل

غوخشاشهفئوفيعنهافأؤفضف
6حمر7اكريانوالسئيقثهانفبذي8

3يتغرغرجؤفهافيبهاوموهالحاصهاجؤنةزحابفباتت
حراوفال

ثالفصيلمهزولالكتجباذبق2افعيفثفنيكوما
االطولمزشةوالطولىيممهاالشفتجعلاياطولىافاعفضتها

برهغزاالوالديمةبمونكرانانافةانعمةومننعمةخهاواحاىبالرهاوخ
االبلمئنحرانهمعشايخهاالمحمودةالصفاتمنذلكوغيرالمجرسريعةاللبن

وترغوبسرعةعخااالبلنفرفىايعنهافاوفضنأ3طيهاواطاسنااطولها

احروعريانفهامةبخاايهانبذيوالروحبتهةواطثاشةتموتاي

تفرقتبالسيفالناغرفيلماانههعناابافةبدمغظكدهمنمجرداي
ظطخكدهمنخردوالسيفروحهاببقيةوعردتصوتوممبحراالمناالبل
باتتخبرلحامهارمنالسوداوالجويةاقدرابهااراد04اوابالرج3بدمها

بمافيوبسيلاغلياشدهمبئيموتايفرغرينوفهااياومنيانتكقولث
يسيلوغايانهاشدةمنتبميفهاالناقةطممنباتتاقدراانهظجرفها

جبانانمافالمهزولوفصلطجباقياياغايبرجبانائنارعلىيهابما
ميزولوردواوقالاذأالنجافابهتنأذىلثالالطراقيسالمانتعودالنهالكب

هنخالنحطكريمافيمعناعنهإهابخاوامهيبنغيرثربوالنهلالف
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حراوقال

لجارتينصيباقذريثسأفذح

1فيأممفافامافيهاكاننوإ
الألبفيقكرزئشرذلتاءإذا

مافضلافيئشاكةلغتليأليمولط
االهتمبنممرووقال

3صروقأارجالياقأظلصاصماصخمئم2أيااشافإنذريخب
تيفقهوابفيوحالىذري

يثمفيقصالرئيالرئرسباطعلى

الاصواعنانااليمههمافافىوايمسأغرفياسأفدح1العيوب
اصفلزلالارافىعردانني10مهصخةالعنهابزيدالحاجتهفدرعلىوبمون

عنزادماافلا3حاجمتيقدرعلىوكانعنديخاامحدبلجارىعلى
حتىممألصماحةاففولانطاهـاىيدخراالقولالبيتحذاثيوالحبة

فانكرتعلىاجرجمنىاترالمعنىابخلاامثعا3لفالديكومابحود
المجدلالقهءبايذهـوإإطنةاالاواذبارذالهانالألنإزثخاا

رحلهجلالىحطمنوهووافقينياياىصفيوحلىشهبععرفهانهف

الجودلىبنيعاجنيواةناههعباتفافهمايهونذلكالنصاحبهبحعلجث
رالبحلطمنضرنيعلىاخاففانبئ
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1فوقنوهاززيغشىئثنوائضبفعالوذفإفيذريني

2عاريقن4أعىاابينقوقرىإالذمءفبكريمكل
3تضيقاكالرأخألقلكنلتيأهئهابآلددضافتمالعمرك

ارردبنعربرهلوةا

ثواصدنائكعافيوبىابهبوأنتشربهةئياإعابامزوبىنيا
قخاهدولواطقاحوبيوجرىؤأنتمستأنهئيزاختهـاء

بباردءوالماءماااقراصأحواواءجرةجسومفيححميىئمياء

يختفصنومالهمناتاساالهت01بهالمرادهاورزاكرماءاظاخبفإفعالا1
منهيلزماواطقرقذالاإسإابنالاألكاناذايرزاهو4مل41وبه

حؤقمنلمزهماتادافيههصرفيمبمانه5اوارمبوالىاالضيافحق

2الثناوحسنالمجداللدوماطاجاتيذالمشطرينواعانةوالزوارعاناا

سبيالمبعوعرنهندشالىمببذليمكرانكلصنااضيافياطعامالقرى31
معامانجمهـمنغبقايتضبئأ3كراثواالمدحايخوجبمبقهارثويلالحق

افياأل4رهموصدلىالرطقااقتبامرهـكؤوانماعلىتضقلمواسعةاللهارض

عدةمرصثابلوحديأصالبمكرامروبىانيمضاهإروفاطالب
الثمحوب15واحدانائكفعافيوحركتأصرجلوانتانافيفييشاكوفي

وتغيرصيونحولضخامكالجملمنياتمخرمضاونحوهالهزالمنراتغ

اقههم6الحقرق2ادأنيابخهودهوكوفيلمجبهوجهيتفيرأنتعلموالوج
باردكنابةءوالماغيرهبخالطهلمالذىداالماهوالقراحجسقتافعمايجسمط



ا833

اخروقللى

اجيلانقفوبفيغنيلوالغنىاليصزتقؤمخينلكأ
ميتيلأؤغداةيقربعشيةالفتىزكناألغنىالغنىولين

المريرياحبنالخلمقال

3ماتصنغأالترىيفلقجفأليلةنيبالسوادفواذلابكر

ثأفيمرنك7اماالمصفاهةأمرنماواءالممئفافيهالكأقيى
وغالغواجقغاشيهاطزوايقفرةوضغثأجيهوقود
اجودافياهمفنالسد2اكثرحاءا1برددبزول13النالزالأعن

ااقرتاعنالباردالماوواجتزىنفيلىواوكرهغيرىعبقرقي

اىيقرى3االنساقفدرلجلاللةسببئالتاناستفنبسناايالننىااصرت

7خرفيالمحمبهيضافهااالالغنىلبممعناهبعطيانبنيلواالضيافئب
المحمودالغنىفهداصارتحلىااذاانهاراولفيمنهبنزودونونزوااذاانهارا

وتعلىوتسكرلمزانشربوالعربكانتالليلخراوأدباالمراد3ماحبه

علىإمباخاعندتيءالواذل11انمهفاههـالبخالمالاصبعوافاذاالموا
عقاوأاظفةامفاهةواالعمفاه41منهنجهلراظيريأليوصهفيماليانفاق

السفاهةوانماسفاهةبيولشالسفاهةفيمالكضيعثالعواذللىتقامعناه

الناقةوالناجيةالىحلخشبوهوقتدجمعالقود5ووتعذليمنفالتهما

جمعالطيرافيوالصوالماهالنباتمناظايةاالرضاقفؤوابعةالسربةالفو

حططتناقةربفىمعنامعروفهطلاذاواعيفاعفاهفوالممنوهوفيةط

بمرقبتهامابعدعلبهاوتقعاطيرنغشاماواالففؤباالرضووضعتهاعنهاالرحمل



عأل3ص9ال

اويفغنظاسامناألصغلبريجردتهطيةؤببئهئد
آاص7ص

دخثناروفيخايفرووممرراتيفتعلمنابةلتنوب

3تغوثأياالخرةأجرانجاعللمكمىمامسئماني
ثمطابيبنزفرفيالمريلبناقامماابرأابووقال

شانببممودابق
ثءجفامجناجوحجرلجبأبيبعدالخالأرى

أضاواتجمتضيثلوأنكسنالطبنيانوجوهالبيضهق
ءاد105اههـ15

أالعمايغيبه01ورواستقلمصدللهارحمشم
بالحيةالمرأداثاالمسافرتاالضيافمنبخايمرلمننحرهامنيمناليفأبا

إصيهماواالصميقطحاىبرىوكالحإيئجعلةمميف11بهتاخالذيالنافةدم
عرقبانهمعناعليهاصنفالمجوفامظاماناالصميقطعكانواذابأجض

نهكا4المنقدماكايألهعلهيدلمفهربفعلفعاقوب3ماضلمجفاقةإا
كضدثكمغرورافيهاضاخافيممتذئهنابتاذااذلكلمتتقال

تضغودنيافرلهبدللدااومنفعةقولتانالمنأسبكان3اابمزوا2ناباالمال
ثوابوأعرينفيبذوالمالههلانهامتخرةاالجراقولهقألةونأ

وإصؤجباآلخرةفيافىتتهانواروابباالجرفىاءاالدنيةخفوخرهاال

ابيبعدابهاانمعناالفومناحيةالجناب4الديافياالسمنالثناموالشكر
منايالىجرضالبمن5بهاكانايهمانبحاتجهبهتمرنالصوجمر

الشرففينظيرلهمالاضهممعنااباءاالع6أوالسيادةالجالاهلالكرام
طلباعقراهبمارالنورالنورالنمناشهرواضهمنإراالالعساكان



ك042و

1شاؤاجثانعشيرةحمسصةءوانمعاالشرفءاع5 صدىءولىم

مءالشفاالكلبمنم2دهافممماةوا2هكارمئاة
3الفنادعمعواتالخأافطاليىعدنبايكغأفأ
تانباددكرإناالعادبمهدقديملىفعأضةواا
دءاالمغلىكئمدتوثكرنجدادتابراصاابرلثفدؤ

رىاة35سبنأةاارفال

فياسالاتءمائعلىأننلؤ

زأظبحرخلةإهلصداط4
الذيفءثانايالمعلىفالحثعيمن1ءثيكجبهالظاهردوفييحجه

االسا31وانصباعحنلوظازهاواكةاالفداحاثرفاللهلىالمهأقدحكاص

اذااصاناالريبخونشبهباواالجرصاعواطاوهراشح
الكلبلعضدواالانهفاوادمىااللحمهامنالمنونالخحهء

لموكانهمالىالببىبهذابريةماكدمبهشرمنالمعفوضفيانجعإلنوق
منصدااافناوااصيارفغالعك3والمعاليالمكارمفيبهمتدية

فاذاالشأنعليريدونوالرفعةبالعلواببتايصفرنالعربالتجوأنى

يأادوالىاسساالءساالء4وخدهفههـون1فاإبزتالامننففالوا
اكزة5ثادمدعمنالشرففيقديمبيتهمانمعناهعادالىالمشعب

الرإخر6احدصزنةفوقيبمورصرمدفياهلانعممعياهاكومعل
طملمحالاالطامم



أل2ءا

بظساهرصياماترانيركللظلف

احفرئججفينجلنتافئحلضامن
تعرراالصخيحغنمانكنهزوال

2الىكمصرذاونجهزالمؤلىعنونغتى

ودراوثتجداءحؤاغلبناي

ةالدهربىشنسحطغلئموا3
يالعبةبنجمرلوق

نضجتهابغدريزذأدوموال

تثافيهااءهافييااخمنعنر

اقيلاالماوالحلههدهرايوصباهاالسفنوقرفورجعالقرافير1
قإيتيماومعزاالسودوالمجراالخضردص11واظفرالمجرمعمولجةبمالمججوا
لصارثالطاقطالمجرثييعطىداطبهمبنغينالمالمىنعطيهالذيانلو
علىعويماكانتبعداالرضهوعلىبؤقرقلقإتءماعلىرويدأسفنا

عنهعناهعنهندغايولىالمعنوكنىواجازااقهراينززا3خضرلجج
أيماينتطعناغوئإلحماالعزابماصئطبهبلاتاعطاذاالمحماقملال

خغانجانمعناهالناسجهيعحراببنيالمرادنالشا58ءبمااكمرذاويخر
مامعالدهينغلبانمااعتطهماكضنافيوفمناهمبالمجدالمفاخرهفيالناس
واالثافيتهااداطيلالأيقدريادوموال4أوالثرفالعزمنفبهعى

ق61



ء2

امأفيهإأانميلتحتوألئونجاوسعتمابينصتئئقمئمحتئ
مأخزيهاأطيفيبهانوماءوالبتاننزذااءالدنياالجارةحرماال
3ناديهاااللمخبرأهاااوالعاليخةااللمفا8او

زهبنبربنهدبنرالماوقال

ثواألبواتاكنمنوباكوبدعوتهغغداةهندفيافدا
ءلهاءس

إالتلهاشلتابللهامالكبنلسعدشلىإذأصارة

6نصلعرثذةااكاسعذءأقاإذاعقدتت
فدريادأمةاطيلالافيهناهالقدراعايتوضعاقياجمارهاطواثفيةجمع
كانااليخافمنهائمواطعنهاانزلهابلفهابمابخا3االثافيلىادرممهابد

ليبددركلماقدراانغيرلرىأفياالعلىيةنصوالقذرركبئنهمالسلي

نبيووال1بةمو5عليهادامىمثىههاينرفلمالقدرالنلالنمافيالمغ
داببوااقريبابمعاماامنفيهاماانناهالمعروفابطاافيوالهاليألميإ

افيمحناهخهاثاهاىيهاواخزبىاقراايالديخا3اارونهـياأإثيواوالدافي

ةامألنيا3بهفةوارا8الجاروحفظواكرمرداهنبيلميقبمااالجمارتيأعإلال
بيماديآلهاش5ااالهاساواليمحلمأصاالاالاتىالسرمعفاهضد
الجوالهفتاصءما13بالو4االعراضانهثوامافىواالجوارحسنمن

دعوتهمحيندانجافدابىهوابراضيهاهاالرضشااطهاواطر

أبلردتاذأهمضاطردتايشات5وبالعواعدافيعلطينصروفي
والمرادمنهاطردعاكوضماأنجرهااباإلنوسببهااجاكامنطردتسعدلجارة

سعدافناهـ6وثرفهملعزمعلتهبحامونوارهمعنيدافهنسعدلمةنيانذلك



ي3فى3

وجافيعليهمجقيكلأبىمدفيقباطاذاشهفواهالس

13مهانغيروالفئيقطبهانيبئعكئمئهاةفثمقذحفافيودار
حرأوقال

عثيرةهمتغاالخيرااللةجزى

3صةنواأبتالدهرثافثصلىاؤا6

نالحتقذكزبئدأفعوافك

44غوارعلنهبقذءوفيوفي
شزدلصئعادوثأواءففتإذا

وأهبةجزليانالةثتأثحئم

ذمتهنم9وفايخقخوهولمحفظركرملةعهداعقدوااذاانهممعناإئايااي

حقلصهالطءاذانهوجمانعايىخئانكلمبأهتاايىابا

حءوالنيبةالمحاظالحفاظ3اأكيمبايرضلمهنعلشرفذلدمنامغ
االضياففيهموتبمخفوظعرعانمحناهالمسنةالناةانابواناب
ل11خعرعنااللهفأعابمحدثصدرالحدثان3لهمغرهالاالنونثوتم
اشتداكطحمتتاا4انالزتداداعندتخفيالوممتهممربمفانابغا

ازاكثيرةصمعنااظهراوأعلىالموتعلىاوصغاربءرب1إواولزت
الشبمنواالشملاطوثاضمردل11أهالدهرمنجمربوفيوخادونيدافعوا
واحلىكلعلىعرضتاذامعناالكرمعنكنايئهناوهواالنفارتفاعلوأم
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اسالالمحاض4بزذت7ااذأ

1ةكاسبانمالمتلفثفيهاتجرد

حراوقال

هاثيوابنةاللهجبئأبةايا
مالوزدوالفرسينانجزداذيبخةاو

لهفاقصعصيدازاصنعتاذاا

3يوصكلمهالسثلمآلفإئيأيم

اففمىاكريمرجملكل1111مخهمعادفيهاواممرورالحربمعاودةغالببننمن
قوهافىبخوصبازلجحابزلااااتجاعةامنفيهملماوذلكطيةالهرك

امقهاجواماراتانخاسسالحهاوالرادراملاانوقاشاضواوشبابا

االبلانمعناهف6تاوخالفتلفخلفطمحةصبهكاالمالومتلف

لهمكرونهابلاالضيافعلىثافلونءالباثهابمونءفياخخايلغثاذا

م11ومزتلىالجودكثرةمنهمعظلماوذلكوجالهاهاحنحرهامنيمناوال
أبردينابذيوالمراداطائياحاتمزوجةاللهعبدبنتيةماوثماابخة2

عنسألهحينإردينالممماوماهبنالمذراعطابهدلةربنابنعاعي

واالضعقرالكيتبيناظيلمنواوردمهموافياليرباثرفمنفوجلىحقنقته

4رييالذيالجبسمشلغيرخاالكلنيءجالرالذىااليهل30
شوايمللهيقالالمردأجااوواحدةمؤمكلفانمعهالجلوس

المعووفينمىاواصدارادالنهيهلىلهاتمسىايقلوايهأللهميافال
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فإقيبيتجاراورقاعاااخا

ابعدفيمنثرااألمذةاتخاثاء

3البديمةشمنألتلكفيوماثاويادامماالفئيفلعبدوافي
حراوقال

4جذهتناالؤشوليش

3غبوقففضألأمىنديوحص

أؤغدارلمنناالةنتىواصكن
دصءصص

صلربففااوعذوإضر

فاعبديخانممربنحزازالوف

اوأدوإعدادهاذأئمنفرغتاذاجظلىيقرلفياطايمحاغانوالمعنىعتهابمو

طارفااظأاوحدياالكلينفمدإصلمنافييؤاكافيمناجمامنطايفا
مناهاصماأففاإلماللبإاالذىرقاطاوالمهةالذيتاانيلمالامندل
شأنفيوافياذأبالكلغرنييححياتيبعدسإاايذمنىانجسرفيالانه

افاشسهةفىاضيفانهدمةإقرمانيهباعمقباىياإو3وايهرمدافى
انهاثذمنوالمرادفتفقيخداالةخدلهتقاليهنفي01وعندى

فياصربااخبوقواانهارااولفياشربااصبمحا3يادةوابودااهلمن

وهواخدوامناوغدااليلىالىعىثازوامنوصالرواحمنراحخرها
افتةاالكاملالفنىليققبلهالذىاليدتمعمعناهالزوالالىاضهارااولمن
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ذاهث2برالقتئنضرامتهارئياصهفتأبللنا
2غيثالر3المنىفيهاوئذركالضديقمنهايكافا8انص

3الهثئارببهاهثاويعثربقافداعنانخورونطثث

4هكنممباكاههبضذلماإانكلولالسئينوئولنهافي
جمادبةلمائلقاطيعلىرؤحتإذايومائلثولم
6صائثخذملناوضربولةواالءجمدئابهاجانا

جماحبنورنيهـوقال

7تعسيوالعليهابليأعضذرتفافرابئأوذيءجمافدوضتبط

ويعزءاعدايذلالذيهوملاقالةبلوالشرباالكلفيايامهيمضىمن

نفوسنااكرامنؤثرانامعمناههاكرااياخراااوقاتهفيصهاصدفا
فأبموإيضااالبلاناا3بهتجودوصياتالمالكراهعلىوصانتها

والمعووفاظبرطالببالرافوالمراديماذايطاثجصالذيفاامن
منهاونخردوضهمبهاثرانستالاصدفائنافيهاخنتساوىابلكريمةلنامعئاه

انانمتعملنامهاظرشاربهناالمرادبالشارب3بساحتاقىوااذالالضياف

رئتفياياصمينافيبم4اظرثربفياثمانهاونمرفأفاراتافيااللجا

جعلياارماناستداذامعناهالضعفاههنابهموالمرادجمعصوالكلولالجدب
كلاهنحنمفاائباالجادب5منهايخناينالناسضعفاأفهايأالجنا

مزحبانا16بهافيالتابعيبهاوالعليناوانقلنادطوصرائحةابلنارأىمن

الختبم7عائجزبنرجفاطعايايفاممواظذموالمنجزاهـطاهـمممالالىوهوالحباه
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أالحبئىصبراهعوئةصكمهعلىيلومناالكيئنسرخولمحبستا
وشطهاانهصدثطافكمافطاف

موالمممدسالبوازلفيصهارئح

ضبةبنسعدبنجمبنناةلىصبنرعابنيمزحوطبنمرطوقال

3معلىوالفيخؤفهاإبعفهكأةلتأجمثعلمتولقذ
ماكثزورةتاطبيتوأزوز

1واخهدنملقوضماأحقألفعالم

شذرثاىواعنذرتمصفةنقدمغيرمنروفاطالباغيرمدةالذكط

ابليهنصهاعطالعروفصدناطاةاالفارباواالجانبنأصماناوربهعناه

علىحبسنامعنأالمرممطالىزسااللمايخنلم1نيةءثشكاباضهااتعاللو

بجانبالمجاهادابالالصيبقرااوحروفلىاطالبااالجنيهذاحكم
امدقااخذياالذيالمصدق31هناا9ءارساانخرجراولمصرابيوتنا
سنيىثمانابنوهوديسححهدسواصيخنمحعةابنبازاوهرجمعلوالبرافي
جمراتيهاوقعنتىعندهماالشانانفسسنهاالنوالدسإبرازلاوخص

فهااالخئيارلهونجعاإبلعافيبىاقرااواالجنينحماناضادـاهوندونهاا

خمرجمنتدالعليناتدلمهيمونةاقهربالزوابجىالذيادمدنحكمكا
ويريدتينلجنااجمافلذالثاقمعماحرىيجرىعإتولقدامجاوابا

اهوثافيممتلقدوالمعنهطاماإلفقدانوالعدمموتهومخرالهارمناامشةبا
واحفلاثعيموالماكثربمالتالمرادالحقليتءخوفبماوالفثرالمحتبعدولبس



أل2ر8

امعالريثمعلطهمقوأللحئناضئهئمحهلمينللهسأقئكيظوثي
ضراربننحصبنالؤارسبدزوقال

هنذرابنةإائؤمعليفيلىا

1فيكاءداؤماكتشألنفاءوناىصءص
3أكرتروإزاتنجاهسمنيالدهرذااءأنيتليلماة
تالقيزلغالبآلنعيمضليالقانهغببعدغذواافيني

ئهااصطوليعضذصروراكدة

ضرهةالثارضؤقعمكمص

فعالمفيهواالفامةاقبرازبارههنليبدالمعنااالنهداميضوالمقرابالياكي

هعناهالممروهرساملبمحلمونالساأااالداحطاممدتيفوتماءلطسنيتا
هرآارودوافياماشبلىيحياحفوئارةهالياصالحفيهـمنيلاشعيالإفي

الاذفهأمبقزلانهصناهتاومينيالايالرمعابافلي3اطاجاتذوىواعانة

اتنرترولم3كرفيجردينيمنعنيالرمكانواجمليشعصماوافعليتلوميني
بعد4عليهمماصتحردهوالالدهرحوادثزعزالثلانهعناهانزكلولماي

العدوانعناهلهالهمممطالذهرفىيرافيمنحالااوبيرمأقائهلمعديومايأقائهغب

ساكنةايورممدهألهاذىمنيكأنمعاايجاليمخايابعملقائهبوبعديرأفي
أيوقعتابالمحملفاآفياالعئهاومهاصرايااتوصقدرارادجمهاثاتجة

ءضووجعلبعدالذياليتطهافيقسمتفولهبدليللثردقهاقسررص
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مىءصا

1العذورنارالعافونتنباجذاالخههاوفحثالمحثىفلمطروقا
البوالفيتشمشبنالهذبلىقالي

مووراةضافهمنلمقاذفسغائباءفهابقكانواثاني
3وثمائهأزضهجاحززأامركانآلوانصنريومفيذه

ءلوعائهريروفيالذينق4ألمأليررفىتداالفيئيأشومتى

أءجربااليصبجشناضاطتهالنالمالمثائئبعتذاو
كيوالىرههاراابئاوجعالنافىتعايرلهلمهشفيجمعونارإكصاالالنبصرا

ردعلىالمرفهاصتفيهاتخاترةبمنالماةاالثافيعلىالمكتيلةووقدر
طروقوقتايفطر1اجمردأاددوااضيفاحاروقوقصفيانارامنضوه

اخمثهألااقلأايثىاامفدمالمضقالرفيعلىتإفظرفوهويفأا
مافيفسانهمحناهالخاقدياارذوأواالمعروفباالوصعافجمعامافونوا
منءضوعاالضيافدنالممنفهاماوفمداكراالعمالالمرقدرمنأا
هيالسهالخيلنارفبوااجنارافمدحينلباالثطروفهموقىجذانارا

معناخافهكرذقدالنهفداعبمعنىداراوالمرايالمقاذف3قاالخ

المتباعلىالمتزحزح13غائباوانكانخلفهنوقدامهمنعهابنعنيداغانه
الذياالمرءانموضعايفيقاعدعنهوانعيهابنناةبفائمانهوالمعنى
الجألئف5فيهايقعشدهفيصانفعهافياهمعاكاداءودوةوازادنفدقد

الىمحيحئناظطتوقرلهباالهوالتذهبالتييدةالثاالةوممبجمليفةبهمع
ءمناابنافنقراذاوالمنيبسميداعةبغنانارفةنخلطيعنىإلاالمنجربائه
لنابامواناعدما
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خبائهورائماطئغالئمبطريفةوجهةمنفياوإذا
13ردائهحسنعلنأنليتيافلن8اثوباجميالاكتعمىوإذا

الطائيشعبعةبنحيةبنحسانلنرهمابيبنحنظلىبنحسلنوقال

كاألموالقلةلمثبقزررىاباطألقالتاندوياابةتلذ

4فاللافيفىقترناويسوداضيقنايحمدأليكلعمزئا

ءبيماياتصلنثأتفيغضبت
هالاألجفءقيطمنامزوبىناواء

يمتدثهوالمالمناالنسانطرفيماباطرينةوارسمنايوجهةمن1

اوثالثةممودينعليبمصوءشعراوبرواوصوفمنبموناالبنيةهنوابخبا
ىيماعااعننفهتنريهافىالببثبثيربهذالدتفهوذالثفووما
والمنادىءنداياحرفوافلأفعولانهلىنمبمرضعفييتبا3له

يدلابوهذاالحسنهرداعليانيتناسيااودأنومديرهعذوف

العدوكطابةقاكئوالمهبهمفصرايومكازريأل3مدلماوتركالمنافسةظةعلى

رانابقوليفاجبتهامالهموقلةفقرهمبقرمكفمرأقدياطألوالقولمنروزا

حيثفالتمان6إطاعلىالثاهدنهمالضيفانفناالمحسرالمقنراغابيك
واضافانتمبتتصلت51اإاممانننفقهاكثركزناصدناعلىيحمدنا

ينوالتببمميصلارضوضوسلىاجاةنحوبالدهمفيالمشهورةاالجالالىطعئ

منهاوالمعنىالعلوألزلوفزةالمجبامنالفلىتنزلفزةفرفئانطيئاالنوذلك
منولستنمبنممنانتوتاكالىالننسابالعلكضبتالمرأةهسذان
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اخوالياهـفاسنأليخوبنونجوفصبئحئة3امنرولاوأنإ

مطوالالمئونجردعلىمردنيءجاصديلةيوإذادعؤلة
3الجيالووجاهئناودزيدرزانةالجبالقزنأحالئنا

االرتبناباسوقاله

ةواجمدانكالمعروفبوللطأبىعزخااكثلقوالوإني
وساعدةكلليأاكفضتإذااخدىإالكطبلممقوإني

خبرمقدآحيةالمنازطيىهنالجبالاعالييسكنمنانالهافقلتطبى
امألمطومشولبخرهواخواليداه5بنووؤاميصعةةواخروتجداومنصي
صيحنةالمنالمباضهورواصاتكطوالمهالناسيرفىةمحذوف

منالجرد3افاسليفاصاذالثفيويخكتارتبتفانالياضبنوجونو
جديلةبنيدعرتاذاوالمعنىاظهراوهرمفنوالمنونالشعراقصارااظيل

فيالقدامهمالمردخصوانمااالبطاليهابونالشبانفرسانههمنيجاةلحرب
وايزانةىونساتوازىزناوبامقلطاوموحامحهجماالحاأ13غرةعلىالحروب
الغضبزنايصنزإلثا3ذدالجالعترالتماعقلألهفومنكاوالمهالثقل
انهلىيحزسوفرتهبضعفهاالمحلمنيناهارعليأاحلىوسفهجهلواذا

الميرءكلىصوبحتوصاةعةوبهالعطاهلب1حاافيواالقولفيرءلقوال

أللمقولهمنالمفعرلممغوقدمعهفيهاماملىانبمالجلىخرىيجريوهو
فارحباالظالقرمويمماحبارصلانيفاوالمهالجيكفىاضلرهناروفوالى
رجملافيوالمهبماقبضتوكأ8امطااالندىأهخالاردهواللبالى
أبخألوظهورالناساخياجوشدةالجدبوقتفيوالجودبالعطاكفابسط
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هبعاودااةزالسغيالياعبثنىاةئهاماهة8اتفريامحركا
3كابذة8افزناايئملفيوردكأرأبهائبىونمئتربخىسلىقت

اخروقال

3والجارفألضفتىقياياطيفشثذبينآلبسافيأتن
ر1االبإالطرقؤاءوألجمماصفيجماوزثمااوزأإني

آخرل1وة

هفارفيوالالئطيؤمافأصبحليإذاكانينأرااخممن35

مائاوجوابغوطاالاضمالىلءيوالواحدوكهااكلفياتبةالعر1
دعرةالخيالاودهءافىريثاخرىدةعيايوششىئقديرهمحدوف

شقت2اخرىبعدمرهتيييااالخياباناتهالمةامانبجاتكاضموالمعنيمرة
اطربفيالخازلاقرنوااوواحملطبيوالىحإبىوعنىإبياصوربهياصبت

عليهفصعبرعاواصياعيابيوايقظتتفيااالخياعاودنيلماانيوالمعنى

المدحإتاا3خصمهارحلرريسيراإليلاكابدنرحملتحطارحاة
إئالىاةقدبرههضربروأدنتىواممايبةعركديإاتوبالجمها
اذاارواترلاذاضيفانتفىايوقرليبهيااحةعلىءكةثناجمك

عنيع15كذافكانقإصليوشرفصيخاييفيءابكاصمار
شهنادرزازاواذاماكرفةهاتاعااحدورت1ااذانيإفطوانالالف

ايناكثيرراشاخيفانمالمالقارى5جوارييحدوئيىيثنيهو
ازيكثمويخؤيفالعلىاببخلونواالموالنفانجملكونائمامكانوامن
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ءصص501

الجاريمائههنغلةذايسقإيهذكةالحدادعاىيكونولو
ثابتبنحسانوفال

بهمالطباخرجمااليغمثى4الها
ملما11نذفىاولصايغثىلإهمبكا

3المالفيائعرضبعدالمحةباركألئألذناألبماليعرضيأصون
جماصالأودىانالمعزضلسمثحيعةفأىأودانأحتاألللعال

ذالااألصلامءإيتيويةعبصذويألحوامزريافقرثأ
بىهاازرارهنفىر11عبدالوف

والمعنىطشالهحرارةلمةواقطعالتوأدماألهانهوزيلانهراالحدادالمبمنهم

الظااحرترجلهاهجصالمذكورالماهذلكامةااولئكمناراحدمالثوو

لىماعندآوالذندنخإرالايثمطباخال3هعيبهايجدلمثربةمنهيطا
بننفعونتديرفىأحنوالخيرنجهكليلمىالرلإايملكلمعنىوتجرامن

ابذلانيئوافىاحفظناصي3اصابهاذابالسيلليإااتجراخينالبه
ذهاببعدالمالبقافيخيروالمذهةفىبءمنيتلميمعرضيفظطمالي

والذهـاذالإطالجعطرقاكصيرهاعدافيوالمعنىهالمثاوديأالعرض
ءالخاواالندالعابهإازري5ذهبورض11السنرحغيقطرنوجد

الشرفاباريظافقراانوالمعنىقبافىاذكوراالمالمودعلىيقتديوفاعل

بعضوفياالخسااالصولمأيتبعووالذلةاثعيببمظهرالناصلدىبوا

اقراهالبيئفلىتهذاوعلىلاالشدغيرسودوالاالولالمملبعداخا
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11طوءهمئااابردفيالجزرمنعفهمصباءشيةإليهاذعؤقة
مضدوئمانمكراسهذربانبهثئمسىشوااشتهؤامهاماذاا

خراوقال

3شتيمغيزءالطانمافياداكعلىفايخااطوادقعأكأألفاء
4غيرسيمالرعسنان4أرفيفاءجاعالمثمععنأكقألفاء

حراوفال

منمئةاصنمءبمدكاحويمه
5االبنثرجئيلنمانمهتوباكنروإة

والجزرياتالضذبحهانافةالىجمودهااطيروناديئدعوثافيهطفليتأمل
افيوالمعنىالجراحاتطوموالوالجدبالقعطزمانالعتاببردوالمرادالذبع

منكئرةمايديخرحةغاليخوخدفيترىولذلكلضيفانواالكرامالرركث
والهذريانالمشريالحمشوااأل3إنناسواحتياالبؤشايامفيسماالنحر

االشواهاضيافياشتهتماإئوااظدمةاممتيراواظدوممافياظفيف

وضئبماكريمذاتالجوادنبنالمراد3صوااابثربكلاظدمةلهوفدمت
السبابوالجاخاطرادكلاكنلمانافيالجتإتامعنى4لمفصجمنىفعيل
جامعااكنلموانالظالمفييدمرعنعبوالزادبقلةاشتمالفاننيءالظ

5والفلاوالثلمالكسرمنبالمااطردنرءيارجعالفاتىالثحاعةلفروب
بتكئيرخدمهيأهرانهوألمعزوالمزاظلعلوالشوبمرفهارااذاالتدرمد

فالءسوأعلىضيفانهجميعينالقليآلاذاكانناامزجويمسثيرللمالما
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عاضرحولوتلفتبهوسبح
االفطنضلهلمائذيالكمريمن

ؤاوقال

لمحومهاسذنيتمغلنمذاأء
3قاطوهوحذالقىالعمئيفهن

3ئداغانكريمابئوالباضهاثائمحوأخانجاعتئدافغ
نقسهضاقسوىطايقترفو

ازواجسغاايئارجعةوعةيى
ربيبنمضرسوقال

لبناجماعةيشرباوالبطونصظخرايقواللحمرفجماعةيأص

منحاضؤأنةافيوردالمرفبرتوجمعغكلرثربمننجروناربقىمحما
وئعلملتنظروضمااليميناتفاتكاواكثاالعمء01اكثرإئواللضيافةحضر
لارا2اصوفأالغراضفمابمحاديمونانيماكروشالىالضيفانحوائي

وذلكذجفالكالحرحفظىفمدفانلضبنادراذاابلهانوالمنىالنا

لمفاذااالحيناحداللبنيؤرنووجداذااجنإبايصنصننواربايهالن

ونسقحيطومها3نطهانضاالمعنى3للخيرفنحرهامنبدلهمجنلمدرابلهم
منوالمهيكتسبيقترف4ةثنوسبةاحعانااللحقالحتىاساتااالنها

انتطرهاباممحلينأتيانبدفاكيرهمباخافىإإةاحاللمبدلث

بائهاألقاالىويرجعيركها
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ابعنبالضوفيالضئيفألدعوبو

1وجمامةليألالجنضاحاألرضكسا
1ةوثباعلىلرلةفيذيصالنوحقةاتكمرابئإنألكرهة

3ةابئاطييتركحتىنالبماوإفيالسديفشيهاةيطا
أملبنسحطوقال

4حمثدهقاليرأسفيبممثمنوبةتهدصليلبمفيوشعثنبح
ثالوابنافدىعدالناروانالراثكفأفحللةوفلممث

باهلةنلىجلىانهايقالوانمرياوقال

ايراهاالجالاعاليفيافاردونيونوا6اهرباانممبءبالضوافيفادعوة1

االرضلطيمقطدماوالجدالرشمايقوالظحيكرموموفيضيفرمتوهايا8والمارة
ءالماوبهدابرداداثاذاافيالبيثيمعنى3الوااإلردمخمدافدىمن

وذلكالكرمهبيتيالىبهايهصديلضيفعألمةيمونلافيالناراضرم
ناماتحمامدبفادأ3فيابعيداوبائياقرهنكنسواهعلطلهودينحق

ارالفألليبهافدانعمةمنينالهماواعلىالمحماطبضيفاقدموالمعنى
نبعنيميطلوالمسذبخمنرلباوالواوتلثيةيفارقحقعليهااحمد

المادلمعظمواسلهطهمعظمابلاوبمالفيانةنبمكلبهبستدكالكالب
عالنمفيالناراوفدتوالمعنىالمرتفعنالمدواالمفزةالناربةوالمثبو
الجودوالندىمهثدراشدزهيعقعلىلهديآلتكونءجااذاالفعيفبقابل

ااياهوانتظاريبهاسثبشاريوارينهعليبقدوعهالصفبشيتالمالمعق
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اوتقاتئةأالمسرىأهوالماتلضاكاالفدوهـبعددعاودل
كهرضاوئةولسكنبهدأخونبهوهاالجنونشبهبائسادعا

3خلوثهائةالجدكريمبصؤتعرهأدينثالصوتحمعثنلئا
هاءضوإقتثمناريثءفابر

اضئةدلييتاوفوفيفيجطيئخروأ
ربألئلةجمآدطقلباعوبمثئروخدألمهبهئرفيرافاصأ

سانلةاليهألهدالمرشدتاوموكألوسأهآلافطث

الذيهوائسإوانادلىايدعا3ابلاسبراأصرىاأعونااطدوةأا
لمصدرخذوتعفةانهلىالجنونشبهونحسباطاللىونصبشدةبهتلصنب

حلو3منهاظالصيطلبيحاولهويلاطلىوايمالحشبهدعاغدعايره
ئومىاالنارةواالثقابتهاسهاءضواثقت4يمةءر4فىاحااكأصبمالمة

ونومااليلسعكونلدليثيعاوبهيؤولمننادىادمورباالربضاتاالل
اطالةمذهفيوهونأديالسيرمعيتقاتلكأنهحتىحالاشدفيوهوافاس
منيهعيفقانرجاذأففعلوانماجنونبهنوماابخونبهتالتي

يمرجلصإصوتجهـمهناديتموةاناطعتوحيخماهرممااصهفيع

بأنقيبالىتوهسلهالقطاالسبابخبمضملتواةقاالخاطيباالصل
خفلنبحاممىاواخرجتلمبهإفيرإفينورهالشندادزتاالرافرمت

اكيهاغاهاللهففلت6رةكممراكطبلهبابمآ5المطفيهديعرته
فى9الا
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1فاعألأأنارليحقلوجبةأعدلمجانبزكاليكنث
3عحمائفةنخطللماألزضمنأذركتجثنعئةضطئتبابيض
3كاطةنىامنسضامآواهالبحنيروالئافيفليالنجال

بازئةشقنيعدأءلالقرىطويلنحفاكانمصغبانبتر

قفةطالئنشمطعقالوذاكسافهنصففيالقزموظيفنخر

منإلركلماجمع13ابركا1اهتديئورشدتوسضوسهالاهالتو
قتبقولهمنعلقبايض3ولهقىاكلهالحقووجبةاالبلكرائموالهحاناالبل

صديدمنكدهاسفلفييمونماياونعلاليفواالبيضنجلهالبيتفي

افاتهعاشالفوحمائلتطلولمتضطربلمايتخطلولمالمعادنمنيخرهاو
دابععرفووثهافكبربرؤيايفرحفيرالمافاااناالربعةاالبياثوثنى
دافهولموااليناصاثرحيبوأاتبشيراالفاظبهغفاممعتهرةاكفموبازالة
االبلكنتهنكراحجماعةافىقىيلتدباينضوافىءاينمناسائله

فلاساذاديفإالضيافمنبياالزأينحقمنعليبلماأدخرتها

طويلةقيقاالنعلطنطللميفاهذااللةووعياالخططهااالرضكد
كزذالمتقدهابركاعلىعائدجالفاعل3الرببهقدحمماالقامةوطول

خيؤمنبدلوصابالالجلالقرمبمءصن5اينماهلامااىوا
كليقصربلالعوارففيببئذلالالذممطاكريمافىوالممبقبلهبتاافي

لعبازشقفىاظهراوالترىئقدبمفيماالبركالىراجعلحليافياضيرواالفراب
فسقطزاي5اممارهامفالماسعةالنةفيجماليطلعسنوذلكضه

بنشعلوالهوجلمنبهبطيرويعنلماوالعتالالذمشدقواوطف
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ةءصءةس

ااالئلةفدبااؤصاكذأكوبمثلهابياوصانيبذلك
الذبيافيالقانةؤال

مالجأورالعراعرأؤصالتامغلمحنغة8سؤداانبينتفناأل
3بعذكابركابراالجالحاللتورثقدورمنقدربقئة

د

رافرةصاهمسدابصدرتاءافدفيبتدرت2اإلماتظل
الفرزدقوفال

إاظلمؤوغيوسلجفالبائامنؤذونةويدكفاللمحنوداع
عادتيتذكرابركاذالثالىتمتلماانيبعةاالراالبياتومعنيايحلالاي

قديمبصظعلةشىكرهوايمااهاعخهورببحمنينروفطافمعه
فسقطبالسيفبةسفةسبنءؤزممرهيجالماظهرابلطوامخلةاعلى4فصز

االفعالسذهوشمضاصالالذيالموتبهلوفىبرجايهيداهشلطتوا

بهفاه3فديممابائهامنورخهاوهوابيمنورحهاوانماتةتجداالجستالحيدة

الواالوصااةءوالفترررأ1ءاصداباخنيوجراثمنامتدماهواببئا

كافهةقدرعغاالممدخالذاوالمعثىالخلقالعظيموالعراعراالفةورواطزالمفامل
اآصيرهاالبلفاصلمنفيهايرضمافاتااضيفانامنبهترلمنالطعام
بائهاعنصاورغقدوربتهمنقدراقدراهدهانإقاعوالحمالته
والمعنىيدهضاهادباوفرافرالمرقاقدشواندومايتظلءعنكابراكابر

بنينبطمئتبادرحضيفاناقدراهدمق3شاوالىادثماهاالزالال
وهوالمتفبعاممبباحنبالدايوارادربواواواو15اقراقوماالىسعد
لةاسحايرىالبنذالثيفعلوانماعوةفيلبالكنباحيتكلفالذي
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1انخومغارتحينللىفتيكاياذدعاينبهأنيرجروهودعا
مييئهانحنهئاماهثتدراذابلقخةيسعتءدهسالهبفتث

3حمعهاصيبالمابدتذارىءجمراتهافيالغرالمحالنكا

كعثمت8اانئعامةكحيرومغفهو
أهشاعزالخئشفأنجواز

3بريمهاجمالءالعؤصاالهزضغااخاددرالستزئحعلالمخضرة

ربجواببعثت2ذمبتغابتايانجرمارتء1انمااتباصوالاالت

آالنمطرامحغأبساقياالرجامقيموااقدرابهاوارادالسرداهانافةاوالدها
لهلضىولميلاعاتاظلمشادرباثلالذآلاتاالدامقواالشبارتفعال
راباجماباحيشبهبصوتيموتفماراضيافةانمالىليهتديافيإ

عطتدؤالهارسالتانجرمأبةيوءوفتدلىأنامثلكريموليعان

والغرخالةواحدالظيرفقرالمحال13أتهـطواالجدبايامفياالطمامركظ

الصيهتمالذفياقرباجواطراالبوالعذارىالجوانبوالحجراتالبيض

اقدرصواداتحمثاخكاكؤرفيولمرللحمدحى داصاظاافطكاوالمه

أ4علبنزيزالانقدالثيابمنوادالىلبسنعذارىرابداخلهافيو

افضبامترلةغايانهاجعلاقدربهايريدالمتقدمانبيتفيلدهاصفةباغفر

االوساطازواالصتحتهاادقرداشبعتايواكتعدرهاالنعاتوحيزوم

جالنعاتاكصدرفدرلهفدمتقوافىالنباتمنالمتكعمراليابسوالهثيم
ضضؤ5مانبهانضجحقلىارمنتحتهابماوضعغلياخهااشندفدانساعها
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ببنصجعفربناالصصبنجوقاذ

1وسئورهاطلنهةجمفاائميلودونهدىالمينيوسعتننح
معقوزهازأنبيرتزتجااهدىفلماناريلهرفعث

3ئروزهاعهاغابدقلميفةخفنبماائميلائرىوابآفبات
ارعيالدصكينوقال

الجاللبرلمبسةركااقبالطيومةوفياكلفدورنع
اطالىأهصارانوازثالفااءآلكالنماناصوفداءأصث

6وافىإذايزةةهاثادررءمغارتمبايدصم

يهمبعخطإبريمواوجوغاهزاألاعرحتاقيااووالهدامنهاحالاي
منتبهايا8منلكلمعدهاقدراهدهانفوالىومحطهافيالمرأهشدخرز

طالببخالمب1اتحعااوفتفيالجوعاشتداذاسيمااحدمنهايمغقلالينهاناا
هبة311تعياذاالكلبهي31راناوادجفانيطابفطبهوالقرى
وفدالجبتيطلبمستنبحربالثالثةاالبياتوصىنهبةونوايىمنءشي

نجتوهـبضوخهاببتيالىخديليمناريلهاعلتيهنفلماليلعلاظلم
بعدضرعاالبالههادىعنديأيلتهفقفوعرلهبدتهرانمنبالك

اعظقيقرمهفدوربهبئانهإقاافراوتعبالسيرثرورمنقامىما
اراد1هاسوداغطيةابستاالنياقركبقبابظواهرهادادافىوانساصا

العثيئعلىالمعثرفالموفدواصلواترالهاوطبخهانصبهافيلهاالمزاولينبالموفدبن

المنبرة6بالقطرانالمطبةبالجالاقدراضدمةيشعهانهوالمعئعليهالعالى



263

امكبىاوقال

1الهادثلأتقرىنزوراليلةألضيافممينيعاذل4ا
ماارجماعدثاطيخراتاذاخفيأتكقوالتفمنيالألرعاا
3فائهاقليألتوإنبهانكسنيرمزخازيخزيإبلىرىا

اأدصجياإوقهاعايفغتزد4بئلأزهاتنفلثمثايهأل
حيانبنجابروفال

والفبلىالثربمصاقييضزافلناجوقيونجنمالىيقنسمنفاه
هاديلاكال1بهايستكدووادابمعليوالدوارتوصبالقارالمطإة

فجهسايضيفمنيكلاياقرىازورومتاذاعليابمطبيهنيوعاذلةرخم
فانااواكرماطمالفيمتاذاعلياجملاذلةءإإئوااباردةاالرجللاوا

اتخذفيبللنيوالعلطعتبكفيياعاعيارقئالمه3ثميكرنيقلحين
رجالعدتاذاكاعسيئالحققااالرمومانكرمفيبيفافندىاصو

انيلجماواالفالالمائةالطبيناالرمناالبلمناقطعةاةجىا31زاظيرات

لمبهعهثايهل4االبلننيةاانةالسفيودخلالحوليملاهاوهو
الجاعةوالجةنحواوبموتتفقداكطولدهاشكلانإدتءاالتيالنافةوي

اجبتيقاوهحنىوالمفزلالمثوىوصرحلبهعواالرحلاالسبينالصعفيترد
ويإنمالناقبلةكانىوانغيرياباطمنكشيرمقاممإضابليارىافي
تصرفجاعةمأوىتزالوالهنفللضييانحرماكثرةاوالدهانشددائما

المعنىأهلفالنذكورهاوامااباناثهااماواناثهاذكورهاواوراذااليهم

وفبلضلقكريممنبهتنودتماوافلنواخوفياوالديمالىافتمان
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انجلىهيطصيرةاألنجاةسأورئهنخياءوأغلمماليليمأهين
مأبائلىارماناعألتعنذلهئميئوئهمفمااألضياتوصدوما

حاتموقال

ماأيهمالىعطبثااذاكأئيتلومئيعلىفاهتوعاذنة
تومهااكخعحالئفسوالخلبمففيملعسابئدإنأعاذل

3ارباليعذاافيهغصئةمهوعضأاافضىاضألقاةوتذبهر
يخهاالنفىويغلبةيدعةنفسهيخيممالشيتدعوهن

المغهومينواالضيافالروأرعلىيعهدلهمنياضميرا1ااعدهاكواريسيل

ؤكساننيباعيمحواصافيارىلىماليلجناافيإكطواابقايتابهن

إناكعألت3قليوالناساساليىسيرهاتركهفيئواجمربعديللررإةمالي
وهكذااالبحنوعليهميحنوالنهاالصافابانفسهوجعلوشدائدهرههبم
وأدثمنيصببهيماالنازرنفىاالصافيجدلموالمعقالعربعادكانت

ربواواراو3الرحيماصؤقاكاالببئعليهمضغررجمابونوإالدهر
ماليا6إااإظماالىئج5لةعمرخملاى41ياجبابهو1افمكليهاوا

موجهةعزليفياجتهدتالئمةورباالربعةاالبياتقومهواظلقالطيعة
منواننقاعفاظاالمالانفاقيرأتنهالالضياتهاليمنانفقهفبمامالل

عضدهابماالبخيلةالنفىوانيهدكنيالوجرديفيصانياعاذلةاالقلتحقها
ذالالروبميماالرجلاخاألقوانالدنيافياؤميخلدهاالالمالمق

منبمنلمهادعبويختلقالذيوانعظامهبايةقبرفيمغببوهوتذكر



ثهـ462أل

بضمااوتال

1معاحاجتناحثنصحابيكفااقاشهاينالانعنيديكفأ

اطشاظركثناذهضيمبيت7ا
3تضلعااناةالذئمخمثىأوعاهن

3أقرعاالرادجانبمنيدييخاننرىأنريختيألشحيىفيوا
ثأجماالئامئتأالوفرجكسولهبطنكتغطثماوانم

ابضابرقال
مئمروالبجفىالعظامويجئيغيزالسشيعئمالذيوامااء

6لئيمئقالأنثصافظةشاالحطاويأختازالقرىتثأقدغ

فهواخاشببنهضرالىيرجعوفييتركهيومعلبأقيانمنبدالوطعتهخلقه
نفادمنخوبمالمحابياثاراالطعامعجلسنااذايدكطانجضانيئالمه1

مابينواكثحالضامرالهضيمأ3ازادواالطعامالىبهااحنياجناحالفيالزاد
افيوالمعنىاوادمنني15اذاالىجملىونفلعالميزولوالجضطرالضلعالىالخاصرة
اراد3لجهاذمانضافةطعاهشلىاالالحثاهخمالبطنضامراليت

يرىانمالطهاعلىشيجالىممنتيالانيالمعنىعام11مناظاليباالفرع
والمعنىلهزبننهاذاننهكذالهسولتمنالسولخاياثدةامنيلبنيا
افاصمناعابهاشهواغن8نصهلهزنجهمابقظهراهافئاذانصاان

ومحافظةالقعممجواباغلقدكنت6االليالىيخ1هوالثتمالذممنت
لهمغصل
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1بهئمالطالمداجىفيوبينوللنهايعبنيألستجنيواهفب
حرباذمنلروقال

آأثعويدوالجودعادةغودئهاأببرولخافيتلوئمباتئق
فذاشأنفمبتبماراك7افالت

3يدتمنرفيكفهالفعلتزئما

العودأورقمابهافيءثناببقىبركزبئماليإحاةيهنيزااءقأت
واعودأحريهأئضىلنااتفابهزيئأعرأتينااؤاأأ

السرغهـؤيعلمالبالذيافمممادئةاثاااللياتهسىالظلةشديدأىبهيم1
ذممطائقاجاخوانافانتأفاافريانوثراهـأقدبهتةقائهمبعداظلقيحيو

فيإصارااوفدولمحديتااذاالحياهنشكايةافيوافيالؤنمالىونعبتي
بخفطوتوتعذلنيايئاصافي3والمسافروقاالضيافلجتيالىلهندكطالبل
نإيئفايالاععالايعطالهصؤيفالءيصمنإليالةاخصريدا3

الهتيالئمةاناثالثةاالبباتومعنىظريةيةمعدرماالعوداورقما

افاعريتطونهنوأنفيكافيطبهوالذيكرهيعغائيكلوعذلننياليلفي
وامسكشهافقللوتبذبرسرفانفافككثرانليفقالتيتكلفونهوتعأل

بسببهاليالناسمدحيدومرممبمالياشنريدعبنيلهافقلتمالكعليك

اهيثوالمعفطبنحربالىبةمنسوآلرحرانفى5النبالقنيالحياهتهاادامما

ونزدادررهبمانأنفسناوحرضتناامرتنااكرمائالهنممألمملنااذاقهمنحن
امبةبنحرباألعلىجدناعنورثناهاطبيعنناكرمالنملهفي
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امجلطاابوصهدراهـوقال

1يوديائونموانإئيجمريمدالتلوثنياءكذرائماهيا
مممنونأفيعقواأعطأجذوابئمشنتركانئخفهنفاءنجثنفاء

فقدتةاذاابننيةيابنست
3يكينىاطجفيثيوارؤالصؤتي

ثوالطيناألجرمنالكالبناومكرضذاالالبناةبنى
ببهربنتجةوقال

مقغغزالعفيأكييميخةوالبيتالفئئفلهاتلهافي
يخغسؤفأةنفسىوتغلماقرىامنالحديثإنحدثها

انافيهماعلىوفيعنوافلهبىترقيةالمراهـيتهااهياوالمعنىرةايمهأل1
ذلكالنالورماعامانفاكرهوخاقىطبيعتيذلدالنواطردالنامن

كانبخلتانئوالمهينقطعالفضالاىنجرنموناعنو3ؤيوجعنيوبولمني
مدكهفيرفإمنملالجردنيكتجدتانرونكفكاالبخلنيلي

4افضالمطعنضليةمااالابليمنابقالمعناعئىببكطاىفيبم3
خططهمواممربهماقديانألىفاحناجكرماخذابنمالياسالنيانالمعنى

المجلاوجهذيعنالمقغبالنرالكنى5ناوااآلجرمنتكنلمان
عنهبلهبنيليىفىبالمفهوملثاهدكههاابخنكلدلومعنىبناميهحعأل6
ينلمحونسهواهدةاأزالالابلامهاعلىافئعرالوافيالناسيلمطما
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الباهلياصصوبنلطص
1ملنمهاأجواجهلتذاطةوالئداودههتصادجها

31عيلمهؤجاةالنأببشلوزقوفحةالجوحهزجابزىكل
رائحنهفئغيثلمجارنثأئةالطالبهجنحلغطلها
نعاكا7الوثحؤلررترإذا

فيصئئمقنابلعنيجريااللترى
أنقعسياالراروفال

جمعوارالئدأزالواالبالنصباندارجوتماديهااسرداالغدوربالدهمالمراداؤ
ااوتدبريئرهـرةفدورمموربشوافىابميرة4إظيهاوالجلةاالهةويدةو

اشتداذاالذيكاالحمقذلكبعدتكنالانهايخاشداذاواظدماااله
الهرصاب2للضيفانوالمرقالدممناالنيمافدمىابدميحلمالكمبما
انضابهامرعةالقدرعظمبهوارادثايعةالسروقيلالنرقمنيلةالطو

السريموفواكفيهاماياقىتلتقمايوفمةمرتالثديدواللجمجيحم

اييرالؤيراطااهواوسزطبشايهرصفجهاالتيوالهوجافواوالشلو
االمطارئثارفوااالعواتاختالطالغع13القدراصنعارهاالصفاتهذهوكل

الرعدصوتوهريمهزلهالذيزموالمعاآلقوالراغوالرجالرعدمعالشدبد
حينبرىماوهوالسراباالل4ايضاالقدراشعدهاالصفاتهذهص

ومعنىاظبلمناقفاتالىوالعميمايخلاعاتجوالقنابمدعنلماهالحراسداد
تشبهقإلورااصطغصتىاكرمفيايةالةئغانهالىيشبرانهأألثةااالليات



ك862ا

ؤروالثسارالنأرمحنسنىكأائمبلاذاخنياالاليف
العلأزفعاهانارجصفياهوقدفي

ممقترائملاخرلسارضي

3ائتححرشاحبثالمحئاكيريمنارنايواجهثاةعليماوماذا
ثأتنكرولمباتميلةرفعىأفلهاليعرفىأدئممنقالإزا
يقناض4كراثبخفىنجتآ

يخنرلحسرطعمهنههيىوبتأ

نهارهاوالمرقكؤةيانالةسدةفيافيثوااجمدفواعدوالىإمغافياالبل
حلنتت111لتاظرظعناالزلابصالىبثاراكعنكزليما

اجمبالانىحلنتوالمعنيإيذالمسانروالساريوااوالسنافرايلاوجبه
المغسرضاحبالمفتقرإإئىاالمقتر3ؤقاعدوالمافرعنقراينارضو

وعجيدخدمهئاديانهابيتبناوصنىوالرجليدواكاوجهمنهتجبرماببدوأي

الىابمفيهتدياايل1خرامسافرافقيرتضيئانرصاواضرماهاالنارارئاقائآل

ئغيرمعطلقهجهاكريملرنارنانظراذاقايلىضرروايعندناالنزول

انتممنوقالافيفاناجاهـاذافيافى4فر11نبمنرجايهبدبهووجهه
3الطهأهضبرممطالىزفييبراواتبهرولمبايعيرانجرةافارهذهاهلىلييرف
ااصبناخيرنافيمحناننااطضيفناكرمناالماانناوالمعنيالقاروالميممرالطعام

يخهلناونةءاقارنحرناهاحنولملجيراننالهذبحناهمالمننهدىبثناو
فيهلنافالثريكللضيفكانبلبههف



ك963ر

العبمعىارردبنعروةوقال

ثلومئيالغداةحمئاتمكا8اأرى
71كاةص

اخوفوالنفسءاالضدإضوفني

أماهناهمتخوشنالذيئعل

مخامم11أهئهجقئضادنة

3ألمجفتبزصييمايثمكوالهفاقراونةدحمالالغنىءقدجماكاذا
رصصءصوصص

تجرفدثحوصابتةاكريمدخهاأهقاطخلالتفىضاةنة
اطتريةابنيديروفال

خاصهرفدصدنيأرصلونياأخ

3انفمارشاثمنيهاكخأنارمن
الموتفاناخوفوالقاعدائيالىالخروتوتخرفنيافينعدحسانامانفيالمه1

نهيحافهضهنيعوالذيالمشانافىفيأ3المافريلحقكاالمتيقيل
فقرجمعالمفاقر3العدوالىنقدماالعندهمامستقراهلهفيهقيماإتخلف

ناجاهالغنهعأقاجمعنااذااننافيوافىالضنبلهزايوالمجففياسغيركل

والحقاطاجمةالخلة4إيخرحاالخوهدههموتعقتقعطعالذوليهزفقير
أبااقوالمعنىبهاايجرفالمجرنتذهببهالمالشهبتنايوتجرتهنابةاقراا

الدهرصرادتهاصابيمكروهواقرابةازهااوتجالحاجمةلهناجاالذممماإلةاا

لحاجةصفةامارصوجملةاعافيامارسأهبمالهذهبتالنيونوانبه



2األه

المفالسالمقترينسموأمممواىنماواءانموسريىنفغوقني
امرائهوعاطيهلمحفانبنسالموقال

ئلومئييدأنرا9م8ابكرتلقذ

مالأاافقلىبرهانجترمهاوا
13يئسالمؤءجابعيركلواجغليإنمألهةنآلخريني

لهاشباهطاااألممثلوالائقترماألنلافيئلأرفلم
بائذبخفانابنيايميماطفت

5يئواذمئافيباألززاقتسكعل

انهاببتيناثيومغلىجمعاسوالمفاإفقبراوالمقئرالراعهاالنعامالسوام1
اذااحمهماالمورفيايدبرمنييقولاالمررفيالتأفىنننسهيمف

صافضائفيجهديقمارىبذاتفيهاإفىءابموفىمرعرفةلحاجةارسلوفى

واقكانالباذلناالغنيادنفعاسلينغواقبمثلياقاهرجلفيكنت
خلفيسائمهءجالجة3اذنياالجرم3إنايئالفىفللمالي

االنفاقعلىتلوتيصارتيدالصامانالثألثةااللياتمعنيلبعيرصفةجر

نارالمألهةنلفينفرممطفافىارنتيلهافقلتعليهاالمبجرمذلكوايص1

فانياضذسائلهجااذاحتىحبآلابلىمنبعيردكلواعديهيئيوكن

فيهابلألنجااالنسانالارقااعرفوالاالبلمثلالمعدمفقيرماالاعلمال
إعطائهاايباالرزاقتكفل5العطاهايامشل
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01ءءصسصدوص

جملخفهيؤماعلىهاهثىلهااعكدهامبرهاتحبالرال

سالجاهاذاقبخلوالقأعط

3الغللزاحتوقذهتنالهفعندي

مماذبناالقرعوقال

3رمأزإبهامعاددوفيفيهاةضيتلفئصعرمةاناان
كتسمنهاأيماعلىلمجثوالعائمةوالجارضتسلف
ضتدمءالسهؤأحألمناوثريثعطنثشصااطؤضعسدتععمفهوال

بهبطيرماوهوعقالجمععقل2تحايمبؤاتنرالالايزالا

تهبااطفالثالثةااللياتكأوههانعالمىاهللوازالتايوزاحتبدفيالبعير

حبالكأديالاالنكانوابمايفيبالرزقظقهنليمةهرالذي
لتواللا11فاعطااخةصكلىشهامدهاالبلذواعدهائتاتخ

شرحهالمااعدناوانماأتحاباهدافياثرحختاالداهدلفدمتوقدعايه
المذالةوالخبةاالربعطننحواالبلمنأمرا3الروافلمراصنءزيها

الفاةعادبهااخرىبعدمرةهايصيبرنإفاهااتصدلاالانإفيوأ
الذيامطئاناوالحائماالضابهوارادءالماالثعرب4اصعابهافيوجدواكرما

هموالنقالشءوممطااللمنالجارتروياالبلهدانلمعني1ءالماحوليحوم
ثربالفيالمئاركوالععريبالعقولاالحالمأهمبوالتنحرالانعلها

المورديننزاحمالعطقوبهاءالماايلنااوردنااذاوالمعنىغيظتحرقثاحتده

يخظوالىشريكيحنرقوقدلعفولناسفهعطشهفيكون



372أل

1اضرماتييالمايقؤمفالوضضدهاجنبمناللهرغيايئ

حاتجناعذرسلالمفيفأضلفابئ

مئمأدسنالتجااةفالضلفلم
وربنلمجدممطويرالنهاللىمالجبنيزيدفال

ضمذماإلبخلأمرتلمذ

3داأحالبخلعلىإفألهافقات

عادةنفىعؤذصثولارااني

1تعوداعدجمارءامرىئطوح

وأقبلتضبيارا4اجبداحيناءا
3الىوئزىعيألتئونا

تعالىاللهمننطلبواواكثرالعثياهعظهناوالجنباقطعارما1
بحولفالاذجفانابهالضكرمعظبممةبهيرهابلمنشئهاوابلنالنايحيان
االبنتدرلمانانهاوالمعقناارساا3القطعاللهبهفىيايلئاوليننا
امدوازوتجهحمدامأ3طومهامنحهنطهانهننحؤفاليفاإض

امرتهرأنهكريمايكااهرأتهأنأياقينامعى4مخهايبقراولهاكلدعلم
يمامروإلكرالفررابكقراحمليبلالبخلعلىتحمإلفيلهاالفقالبالجل
متى5عليهنعودبماذاانسانصلىضهاحولممافالالكرمنفمعيعوتقد

واحدواحدعنمعدولوموحداثنيناثينعنمعدول



ك2اك

1غداليوازطالقاعنيكءوراونجونىواغالليسقارجؤت
خراوقال

3مالكفايملكتهافئاضنخلتيمدىهاليينللنموابئائي
3حاللىاءءالتغيزنيوالأتففبمااألزيثالمالأصئسيأال

بويرابراسرادهوفال

عائلىائتأهلكتال7ادقولتلوثييئىرتأال
فاعئةاوأمروفاأذوالصالفتىضلدالاخلانفذرإفي

لاطاعلىنمبأقاوطاعنىابعدىايعحنىكوراوزوإبداأنبوةبااراد11

افطتوفدرأصيفيالثيباشنعلانأوقىناجيطامنىوكءوراقولهمن
بعديوليواعنالسقاواملترصتبيالهماافينعرمممانعيلبنر

اهنعهمابرافقدوفياالحرالهذواجثماعبتيعرعلعطائيطالبينعن
العصااكنهـيراهياضواايةالةالمدى3وارحليحاللقعنىفابعدياكرممن
ماترغبينيهالكثيرليبمنلموانانييتينايومعئإطاالريثا13
ههماعدامسكواليدكطفيلماطاهالهلرفاناكثاكرممنللطيبةاظألقيفيه

عاوااليامالزهانبخولظتيعناتحولوالاننضمامدةاالالمالمن

باوياشاتةالمراهذانالبتينمعنينيايهءفيذر5كفاكفله
هاةبمقلهنبقولمبثودرنهوفائمكافلهانتمنانفاكبكرفبعتفدوقالت
فيهيدبئالالمخصبخلفانابهنيلهافقلتضبفاقيمذلكالمالمنفيه
فاعلهصمنبنفسالاظبرلوانممره

ق81فى



عيا473

النثهلييعنربنعوداالاخويعفربنحطائطوقال

1هقغدالخقسكلتزذخطائمالنمحرنننازبخالبأبابنةئموذ
ماسوداابئاثاكاشعلتكونهنجهةبعنىفذناصرهةامااذا

3زيلوأزبداضفانهرافيكاناقيتىالجوابننأوافقأضث
ءااذيخالواءرينأرىامائيهرالماتجواداأري

نديابم61حعوقال

عذرشكانووفدأرعويئتبعدثثذينفاائشيبرل

وحطاظسإدناوتركتنااممطبتنااحمهاوحرورمالشاعرأةاهىيبالعهاابخةا
االبلمنإناالرةالىاهثرةامنمةوألمفدنااستبمعنىاافدن13شادي

بمعنجابنيوعهاجمزايالجواباكط3زادتماالمطاالربينمنوالهجمة
هـعلطكر4الانهابعةاالراالبياتومعنىوضفهزالاىهزلءريتج

قعدبمفيإيضةامنيمكنكمالنضكتبق1تهومالكسلبتوقالت

اكثربعددقبلهمندتاربعدبهجدتاالبلمناعددمدبهاايه

وتامليتجصرىباناباعنالمجزولمهافاجاعودأخوكيفعلماثيمنه
علدلينىاوفاترتناعتمنماتمنمرتسبىوالهزالأفقراهلكان

اهدحالعليممرفيبخلهزادؤلاوراااماتهرناغمناوادناصنبم
عنهانصرفءالشيعنيارص5بدينترماالىوارجعواطاوعكيكبهط

بديجمنتقدمانفيفينهاجاكانقضاهربوالموتريئبكنزلوالمعنى
واظبراتاكرممنيحبمامونك



كهـ572

ايفيلفيضنذامثئيننواأئاهةخايفةالهثئبالثان
آظجللديذوماتجودتماحهلافضلىا8غطااليى

النفربنجوبةوقال

3رقئوالفيهائرفدبضاومادراهألتجتىطريفةاتقا

ثتأتسطالمعروفطرقالىظئتادرايراانجدكأذااأاي

منطانعاحهاوهويمرلكنصزتاالضيأحاالدزهفثإيا8
6يخمزقاياصرهيكمادلدأبرنذلإلىيصيرحتى

وجماهاياههتانقفقدالليوؤانوصالبابانوالمعنىحيلهايعلى11

عنكفضل01الفضولبم3الموىوزكواالضبارالتفكراياموالعببايام

ارواواحماحةوصدلىقالالالفضولمن7امطااانوالمعفكصرأفيند

اجراهـواظرقةامراعماينةار31إوقللههالهرباالنسانيجرداقاصمماحةوا

وليعىتبفئوالتذهبادراهانقالتالمرأةهذهانإشواخرايخرعلىاالص

نيانفقناهايوالدراهمحعااذااناالمعنىلمرفعدماوفهابرأتبذالث

صولهالذيالدرهمانوكرشاناجومنباخإئا5رواظالمعررفطرق
واالنمزاقاالئيمالضذل6يستقرواليمرعليهايلحرننالفياالصار

حرمسهشدةمنديلالشاللميماالعزنهاراهمافىاانالعنىوااالكاق
عليهـابحرصوالعنديدخرهاالنهةاكريمصفألفتنخرقاياهاوصزلجها
مفهابال
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ممروبنزرعةوفال

1النهرالأؤقصصءالفزابدبهاووءنئوزهلةوا

3العياليعدثمنشريمةفاضحتبفثهاحمنيإطثء

3وازخاليئفائيهجقوطوفيئم2االعاليوأفنتني
ثهاللعدثهالأليليوتااهبالىالصغيربيتيوقى

ديلىاالحثرحبنتهاعبدوقال

13دللسدأذفىاالونمزوغسفوماتلويئأالبكرت

6فسادؤآلادكمسسرافباءعرضيذونإلديبذئيو
جوابخلطت3الموتودوالقممىبجهدضتنايتنرهربواواواو1

الفرفلىشديدةهرااوربإيتيناومعنىضدبنواالمهزولالغثفىرب

الماايدءمملىتفااذاتعانالىالموتمنالمدنيالجوعالفقراعياها
اضوواالحلولالحلصالىجملةهنوجعلخهااالاحواتفقدتالهزالمن

اليتبنمعنىيبعدهاللهألالايهأللعنوهالالغاينهاكمداعالمنازة

امبرحقابيثيوترقوايواضعفتطيطتااالمفاركثرةاالليمروران
والمعنىاقربايأدز5ايفااعيانياثهربعدالثهرظاريوانسدهاببلغ
نسدبديفياقرباللومبركالاسنعانءباولومألخلتاع5المراذان

والمعنىأهيمةنممرواميمالطارثوضدالقدبمالمالالنالد6رشادي1
يامرافلوفيوحنظاعوبمابالىعنوفيخهالؤمميالمالمنابذلماللبى
والفادتبذوووالأمىيا
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تالديمنعةوا7ممالكاشرتىقيصداغطىمابيكوافال
3الجوادجزكبعألتهافىنضىعؤذتاعزوالولكني

3والرئادوزبالمساسوأزسصهييووخانظة
صعدبنيملقرجلمقال

ثلومنيأعاللامابكرتاقي
هةاالدزنكأافدأالوذئة

ضفةكهالتأهفأالمول

1انماآلكاسبلىإئفقأنضفةلوه
مزعفروفال

آأواشفعال7اقختهاالهاأبتنيثمنعمتيالسديوافئ

لمفصخانظة3وثدخهاعسرهاعلىأيعالخمياعلى3امحكاثرهالما

المدبقاعائرالافيباخكافممالثألثةاللياتمعنىفىقبيلنانإدوالىووردله
جريوالجودالبدلفيأجركلطرجلنيواماليعنهمانعأاثرفيمواعطيه
هافي4بافيرمءومراعاةشرفيلحفعاالذلكلاتوالالجوادالفرس
صلىءتجلت01المراذ5انالمجتينومعنىالضاللالضلة5المبنوالدرافله

وقدحالبهبنااشلقدفائلةعنديزلينالفواكرافيبذليكثربالمعم
االسدا6زضاللالمالكاسبانفاقهلاالفقبنلمضاللمالكاذهبت
احبافيوالمعقاقرنايواسفعالئانيالشربوهرللامنواعلاالحان
اضىايهااواقرنبهاالحقهااقالىمثلهااطبثمالحعمةاسدا



عهـ872

اودعئهاحينثصاحبىو6قىفيماهةذهافعلىنععىجغلوا
3فعااطبناهئرفوراكانوانأفلةرالرامنيكنيبمانيل

الطائيعارقوقال

3وثصائقةيةمشتاقتتاوعاشهقةت7امنالبماقفيالحيئا

ثئفارفةلمحايؤبملانتوكأفمينةيخردازتوايئالومن
نراهقةقذأمخترباعكعذونافتيالئوئةراهبتخئث

آهوسابقةإذياالفؤتوليسوزترهندبناطيزائدرلىأ

طييئحقافعبهمانعمةواجعلالكرمبءاافيكأوالمهاايذهاهة1
اوادمنيسربماكننياافياسنى3ومابمءعهداحفملازأرماحيفبر
المواقةالمواتاة4مثوقهالبعدوعمائقهتابي3إتوفرعنداالهنهيدامنزوال

الذيبكخبوابىاحلولنجلحمطنينااوصىاعةاواتاايخنةوإوالمساعده

معهتجنمعالاىدارهتوافقالوالذياليكشوقلهماممثلاليهشرقلك
اظى5فيهتنارتيوماخهكلاضقاانتوالذيقليلةساعاتاال

ثعواختالىصثىارخإعوالرموضعاسمبةالئرومحراوايىامنضرب
ومعقنجلهدتالفيتحببقولهمتعاقالمنذرالى6الساقفيعظاموالنواهق

اطاعهفدالذيقاحماريسرعهالمجرتسرحناقهانيخبرانهالبيتين

االجهاديرهذاالىفيتخهدوانمااسنمنخلعظامهنماروالمرخالعلف
هذانسرعبستوبرظهوممارحنىخبؤفدكثرالذيالمنذردئالنها

يقصديمدوجةفالنامدالىجلعظماذاكنوكزبنوثهابرهانخوفاالصرأع
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1مهارفهظهـقوسويمةقاذشمافالجيرنهانثف

مهعالقةنتأادااوهلذوفينازنب8الهمدناعفدءفييخلودؤ

3سافةهودايخاحياوصادفرةالغمخطأأيخسأكل
ثبارفة6واهالااتلغبنايلتعبغئطةدائنلهـتأسا8اوفيا
4ونمقاةرنلةعليذحرامداالبمهوةأحتلنالثفأ

هبقاهارادواوماودااعلهابيمالربالبيضكانتالشيابيرقالم1

سباهنفىالمزاالنساانإفيواخدبنالدراالىئدمحمهارقهـهر2والدهرمن

بهايننخالهسوغنيمةلحقيقيفهنبهنبوعانالناسبعضلهوحمنالملك
وفيبذمتكهتعلقاممافمعا3باالمانلهنعهدالماكمنحبققدالنه

حمانانيداخافىاارنفصاداحديخاتعدىووالمعئعرجحتىؤتتك
فالاالىالدلمرعهدمنكجئالملكايهاوانتاحمدباوفامنهالفضصمنا

بقااظبص3بهءاونايلزمكبكمثعاقالنهعيسدكىتنقانينبنهط

رجوعهفيدفطمثماوالفيمةلهيؤفقلمحىتكلاإشوامةاخىاموافن
صافضهمشعمةفهدافبهمالقتليرخواسرهماكنامهميصهلفرببيناقر

عنهزوالهاطببدونخيرماثيقنىانوالغبطهبالطاعةخذينادأئبن

المواضعواالبرقحجواالبارقاصواهاضاوالماللوبهعهاميلةوالتله
كانوابأنهموتومهنضهيصفانهإئوااويفاعمودححارةابطتالتي
الياسغبطهموفديههملممطيعينوانهمكانواعضقوخفضورفاهيةصةنهاهل
ئياربينرملةويشقيقةبهعوالثمقائقامالىاالمكاناصهواهفيمااهمماعكلى
ايهلكمولالمرتنعمكانفيارضكمئابعيداالانزلالحلنىقوا
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ادرأدقةالغيط2بمبيزاخثائهجكرسسربهديصلص

3عارقةأناالنظهدوألنتحينصنغتمماقذبغدئغيرلنمئمن
الطائيصثربهقبرخوقال

3شبزحمناتناةئأنيودلمابطخاوزتحتىالمر2وتلوىئرت
ثتمينهاإلسئانويشئئادفاانوحىعلىانمطيزحىربئلى

ثايتوفرتهاصهاوللطئرطبخةلءرابانههشهاقؤمفلل

وئقليدهسناههفيطعنهواشعارهالحراماليتالىجمديالذكاالهدى1

مننولحوهوابخبتمثيايوتخباالبلمنالشابةويبمرهخابهراتوا
نخاه311نارهااالبلهنوالدرادقخمرصنبمالغبيطرواالبلسير

ومعىالعظممناالحممضنزعوايعارقءطىافةفيالذيبمشوذوفصد

لمانالنبيعلىحمراصغارهاتمثياكأاالدنمنحرمبهديبماافسمتالببتين

ماخذاالذيالعظمكسرخازانكفيالقمدنصنعكوتغيرفعلكتحول
وشاهواد13والمروتاولصترقءواالوىلآلطيفهاجاايت3شه
نيبسرتمتعلقرجلالىالجقاربةانبهاوبمشعابهااومحوالمدينةفيواد

انهانالبيظومعنىالحفاهـوالىحىيسوقبزجىونفهبالرجليعنيوقبلهتال

ختجوفطعتقناةواديعلىمرتالمذكورحتىاداديمنالمألالمجرجدت
حالةالمجرمنكرةبتتهالنياالبلاصوقرجلواناالمطووصلتبهشص
شهاالسسهنوانحراوفااواغاثةافيافكالىازالوالمهزولةضامرةكونها

سمينهانيافىمنهامكائداقدروالفسيزفيوهوامرجلبهعالمراجل5والضيوفللعفاة
والحقأههبطنفيأماولدمادوالجنيناكرمقفيمادامالسرجينوالفرثئلهيتا
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اطرىلجضوقال

1بلجالوالدسهنةتختلطفلماكالفواحهثنعةعزلتفثى
3هقوئمبجذفةئفهاععلقتززورانقئطرئةذن

3يتالنمالئاركلركوملةاشقخلتذا2اأسفارممفعمن

يكهأتالطفماهائينةشلمحهءضيضأصحابةرىماإذا
أبمأبالجؤالنكصأمننبطماطبعتهزؤرفراديكأن

كلفااالنسانفامااالنسانيخروالحيراناالشاناطمانكرمهمزنلانه
جمانجوالمعنىفيمنهعتايعرلت1رااهابقىوهاحهوكلالماطب

زربهعزورر3وبيهينهفيهاجمغهمنحىندنزاهةذوعمفرجلانه

تعلقمائقهاوولالثيابمنضرباقابطريةواونحرهاقيصافييوضعماوص
واسنقامتهااقامةبطوليمفهانهشوافىأعراالالووجمذوعمنهادوحالىبهذا

ترفياالماوزادمقدامالالجرى8الذئبامملحا13العربعندءيدوحوص

انهكأوافىالحارةالرجموالاشقباتواالصليهذاتالهاصنقبلت

صرىالسرىءالسفرمشاقعلطالصبرواتجاعةوالثدةبافئيصفه

قدمعهاذاابهابهاننىوالمهلجهميخنلمفابخهكمأومعنىهلا
ىعلييمننولميجبنلمالظالمشديدةإلمةبصائرونوهميهتدوا
اصدبياحلهىزورهبقراديوارادالصدروافررمعروفةببةدوالقرادةه

ايبوارادللةصرةدمشقولنهبالشامموضعوالجوالناظتمجاوا
بعةانهوالمعنىباكتابةاحذقكانوادالنهموالفرسالرومكتاباجمم

ختموالناطينمعنوعتيعنبقرادتينثدببعتيثبهثماتواإوةبا
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سؤاالوة

1أنىإذاطارقيءهاوونمالفنىنبمجعفهـاتياانك
3أثشصماوحديثازاداصادفسرىالحيطرقضميفورب
كهءدصء

الذرىفيذأكبعدافاثمالترىطرفرريث14إن
اكؤألى

4قحجهنغيزإطياءشواوجرقيصهأصثفازافدقذوأشعث
مويخرالفعبانمنكريمدجمافيفا7نايماعؤثإلىفى

6المديخامميسرافيويضربسنانةويصوينالعثتيزيمالفتى

العادقعدبنجعفربناللهءبيجعفرإقبابعنى1والفرمالرومكاب

الذرى3لااعامةصبرالسرى3يألقياالاطارقواعنهمثهارضي
جعفروحمودابنياانتانأنمتامنعودالنالةاتإاليومعنىوالجانبلكيفا

وصلىليآلالحطاقىضيفاسءوربورداذاطارقوىما8فيوداركفناوس
اكادكذلكبخقديمالضيفيمرمكااةاذالحديثوحلوارأدن4يثغما

قسهلبتةالذىاالشعت4إيليقالذىبالفراصقوكدالحدبثيمرم

5المشويلمحماالسفروالثواوايسفارفطعهالعيوقدانيعنيعرنهاوال
هنقذالجفاقاثيزىأ6والزيالنافصوالمزجبهاصنغثتايحمت

اتجاعوالكىالىعمىرا8ئطالتىالحديدةوالسناناسردخثبوهوالثيز
السالحالناموالمدججبهالمتغطىايبسالحهيمقا
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ابالمتوفياطيبئوتفيوالهيشةذفىبابالراضيليمفتى
الحرثييزيدوقال

مبوبدلنماثةافنالؤالرأبخةالهمامالفىالفثىاواب
3يهههدلنمائشاهدغيبيعالكنيسربائهسابغاأبيضوأتينث

اصحةابندربدوقال

المقددانقيصفيويقدوييدخاضرصوالرالنلىخيصثراة

3انيدفيكانلماتألفاواائمازادوالجفد8قواافيئمههوابئ

6نخداطالغءالغرأعلىورساتينصفتائيزارضارجقصير
كثرةسابهالسفراخلققدمتذلرجلورباالربعةاالبياتومعنى1

طلبثنانجغيرمثووانالدمدركيالقرىيلفالوالغاراتالغزو
رغالفننانمنيمكرمشهابنيفاالدهربنوامنبنياط01علىآاالغامنه

لحربؤلواذاالجفاقملرضيمانطخاذاكريمفتىهرلوالضيف
وهوفتىاصلالحاإمااتاعااااليفربولماالبعاللدههنرعهسناناروى

دطواليوهايقييواالمورمنإليالمهيطلبوممنالميشةمنبالدوقيرضىال

بعدةيذكربجيلواليموتلرجلحياالإشاالمالتإطام2احدالىبه
والمعنىالقامةيلطوعنكنايةبالالسروهافيرضالنقىفاااليعى3

ونيابةلهةكفاالغائبمقاميقوماصادإقامةايلطرالهوشطاهررجمآلاتيث
المحزقالمشفىوالمقددالمهياالحاضروالعتيدضامراممياليطنحمض4عنه

دنححممواالنحدإسنناوثدائدالحدور15بالئارأدأل6الفقراالفوا5

االرضهنارتغماوهو
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1غدفياألحاديثعقابااليؤمنحافظلصيباتئيالنشقليل

خراوقالي
3تموالحتىللمالعابىضااءلينقتارعارافلافيىكريمدرا

3إموماليزجوجمدامنعلىككبفضذعادانمالفاداةفلئا
يدلنئاليزيديبينبهيرقاهبواباالملكجمبدبنبزيدارلماتمامابوقال

ئثزبعفالنمأؤبقااأشذمخنالعاقبهانالإذاصلجم

1ئكتىلكصالحمنفاظكلسمبوحسبةينانعوةابرفعفوا
داوطاعةالحالاناعمعاالصبضلةيصمهانهاالربعةاتااليومعئ1
واذايدفيلمابذألوصماحاافقرازادافتقرواننفمهعلىغيرثرأالنه

الشدائدفيالمبروهوكميرتلألةفيدالجبذلولهوكرامرافرعممها
وامعدادابةعلىليهونثيابهيطولالولذلكاالمررهعاليفيحماذانحطاوايام

مقبقيمايرمهمنيحفظومنهاينألمالعيهالمصائبتدافعتواذاذلكل
الرجلوتمرلالمعبثةفيالنضييقاالقاد3اغدالناساحاديثمنافعاله

يصفانهاليينومعنىاايهوالجدىوجنااستفادالمالافاد3اماهاكر

اجادزالفاوعاراذالبهيمبعثةالمهفيالفييقانعلمكريمارجآلبمونه
ملاطاهءونداهيرصمنكلعلىلتفاسفقفاماكرمالهحتى

كونهباطلميصفهانهئوافىيوبخولمييرلمبثربولمعإيحمدمبهاائطثالذي
شكاطلالمعنى5بربخولميلملمعناواذافيابهلاهفابااشدعاقىاذا
فهواالممالعاعهناكنسبماالنانفانفيهتهادعنحذبواننوا

ثهاعندلهذخر
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هئهفنكتغقزفاتأساوا

ائغضصنمحعهبةءصلنمفضلوا

الجهبمبنبزيدوقال
3ماذأتنفثماكيرليوهلماليأموازلثائالني
3افقاذالملماثأضمربهماليانهوازنلهافملث

ثوبالنالمنماكانعلىديمافوننمأضر
بياعرالزا

مةاءمباينائوهلهمىتجصةالعلىألطفتيأال
رريالرجمالىشر

تهاعندالحلملافضالمذنبيونعنغفرهناحقفانكلهمفاغفراذنبواشافى1
4افازالتفاتاالالمالت3تصألنيايتائلنى31إاسنغضابعنماكان

هوأزتشيلةانالثالثةاالبياتوصنىالثانيةملنهخبروهوالمألكإلالو

لمقاافأجبتيوبذلتهانفقتهالذكياالمالومالىهاليذهباصنسألتني
وشعمنمسائليعقوليواذههالثديدهالنوازلافنتهقدماليانهوازنيا

غيرهةذائةاتمقكاوالمهبقمدهايبابمهالزمانفديممنلاللهالك

يقعدهمايقصدونوبهئقنديلالرترىفسبوامهايعهببنلبىضعبف

القربمنالولداننزمللربالننستةواههايهببنبمونالانواخنار
قوبمبموناالجنيالببطومنضعبمفاونبم
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الملبنفبيصةبنحاتمبندلبزالمولىابنوفال

1العشمتريوأنىفهابمواكذدشترىأؤكريمةوئبلواذا

3بأؤعرنداكاليئبيلالهئهايكقلمالمسالكترعرتوإذا
3كذرزرامماليسيديئأتممتهاصنيعةصنعتواذا

4أكثرلكفأطعتةالذىقاللبنالمعتفيلثهممتوأذا

ثإلمآائذبانربادواإ

هضروالهنعضةهبيئثث

اللبتيتهاعبدبنالمعذلوقال

وعراييقطرقوالممنتوعرت31عاحبهاجهايمدحماامالامنالكريمة1

4الطااندىواواظيرروفالمهملالميعة3الطريقوالسبيلغليفل

زالالرجلانكنةاالاالبياتوهعقالعطاوالنائلالندىأبطاالمعنق

براوغيركءرالمتشترينتفااظيراتوئلفرشافىاصطأعفياجماد

سهلةهيةكزكدكبمالىفالطريقالناسعلىالطرقوشقتصعبتواذا

خبرعالملتاذاانكخكوعلونكاخارمبمومنسثهامنعلى

تمنحاناردثاذايضا1الصدرمنشرحرمسرفىوانتواكلنهبنفمعكاشته
المذهبإهفاطعته7العطاكثرافائالافىدناداكلعطائكالطالبينوقعط

أصيربخصالالعرببينيخردانكوالمعفطوالمجاةالحيلوالمقمرهناالطريق

عنكيعدرنوالسواكتالمطفييقمدونالانهـممنهاالتي
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ازياأماكانخيزعنغ8الداربنأتلطلالفنيكفياناللةجزى

مالقيامابهنثحئماخاالضحابةاوأكرموبالنفوسنيظطربخ
3يااانمببذ2بأحواجردءلزةالبذكلئفرشونهئم

األتادياابئالسرحونئحوالحالئمفيفضآفؤضىطعامئم
تحاماكانلألنجطالالمؤتإذاثغاءفيخرادااصأن

اعرأبىوفال

6كلاالضيفأنسلىلؤالومالىنسمآتاافحهكفثاوضعتطوزا

منبأحكتالهرجالاللهبلقوالمعبعدتايوناتع13اهيكاا
ندراالهيوحمعباإبمعنىابةاا21عخهمدتبهدارينتوانءالجزا

ئيقدراوبيالممانسيتحتىافياكقيواصنوامنهمعدوفيانهموالمهـق
ينلبببذوالشعراقميراالفرسواالجردالجرياكثيرهالفرسالعلر3

مفرفايفوضي4المعاردةوصدةبالنرويةفهمإصانهوالممحى3أالىوالمغالي
فيبعضعلىبعضهمثريستاالقوالمهاتسعتاذااالرضفضتمنوالغظ

إقعياتا5حملةالنهاظاهرةالمافعافكلينرفيحبفعلونوالاألكول
منوالفاصيصشاطىنحظهمنهجزصوفيصاذاممقموجطويقالوهأوا
قلألقليألالموتكووساالبطالشرباذاثوالمهبسهولةالشربوهويما

16فرحاوجههالمتهالبهامسرورااقدام4عاتقدصرنثالفهوغاكزغواالمهابةمن
بهتوانلهاكرابمالخفالوشاليمايديمددتطبكلاربالمعنى
هواكراماصفامراعاةرالألكلاجةحنفعصيفياصدال
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1الئفلمنالقليلقؤمااابتدرإذاتكرهاعنةانكفثوزادرفعت

3الفعلسوإاخاللمرةاناغلىبهننثظزولنمأنهناووزاد
بعضهوفال

3ضفودفيعحليثاذااءعنديكانضمفنياضيةعاابعارالقل

الجودفيسثانالغنىفيوئكمثرنائلةأعطاكذاالهقلئهأ
ثعابةبنستةمرلىحلفةبنخافالوة

شغلمضدهـتعذادوفيإلينموىاواةهـفامافزإلىعدفث
آالعبلآيماهلاملمياكلواالذروهيمااأشرفتشيبانالمنهضبةالي

انفةعنبديترتخبيثاصربقوالمه4بدواطعامارذالىفلاا1

بهعإااصورباليتمعق3يثاظلمهفاتالى6غهربادرحينوكرامة
وصالفلىءاسعنضزسنالناإجألهاتفلىمثلماغدالىنبقهولمينافأ

العاروالمعقزأئياكلانتصبوعازامضرذممصابأقلفيم311نلا
عندى4بنزلالذىتافيفيبخهودىاعطيتاذاعندىالذيالقليلقي

انوالمعىجهدخبروسيانعليههعطرفروفيمتداالمقلجهدالضيف
فيمالنالمالثيريذلهكموغابةعندهماأعطاكاذاالمالفليلببذلهماغابة

وهواىرةاهثامفاخربهرالىهمرفتالمعنى5واكرمافىدماح
بةالهض6يخرهعنمايثغلدطواحعائهمجدهمعدفيالنيخرهوجمىمعم
والعبلالكنفننيمنمااممهلواهالمثداعلىوةوالذواحدةنحرةمصالجل

الضنم
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ا1قلالصأظصهااروعايؤنمصفاغافاالبهذتمالئفرالنيضلىا
2الجزلواطفقالفضلهناكهناكوالئدكرائوغزاهعذنلمطإ

3يخلو4سانمضريظغنوامتىماللناصالقؤمءبقاحمثا
ثتحلوهاوهاءوباألنواو3ءيزئهمأهااألنوأهفىعذاب
هألهينتهأجلمنوليدهئمنماحتىكاوفارالحلممعإثنم

أ3الفزعوالروعفاصيياامفاخوااالعراضانقيااياخضاالنفر1

الحغاكريماظكبهالمرادالجزلوالخلقاهطااإدىواززالمقوياالمؤيد

عدوهمهنمنعةعزةفيهمالذينشببانبنيالىمالانهالألثةإتاالبهومعنى

ومالنهاممنلتزحزخالإيئعاةرةواحدةضرةصالذيالجلنعةمثل

اقيافالسييملاطربهولفيهمالذيناالحابريالمطماكراهابفرالى
ومنبعالقوىزالهاصلالىنومالالوساخاخحمنلمتاحتىوتضظيفهـصقلهاجداهـ

اناحبفيوالمهيوايريظنوا3يةاطايمةااألقواالافضلاومقرالجود

غيرمفيهاناسنانفىالناسمنخلتاذارحلواالنهملجدهممنشيبانبنويرحلال
ئعهمبىانإكاا4آممااقلهلالغيرموانالناسبنفصنانهمحيث

ثهولنظربالوانهمشرسةفاهميةعدوموخينةاحبابهمكريمةءواضألفهم
االعلىحلوطعمالموانالسمعفيفيطيبذكرمحمئىتخاسنهمكثرةاحساشهم

االفواكلوارادبقولهلمجانبهميخثنواههماتمرملىمذاقتهمالنالعداهافواه

يستعحلىنهاباالفواهبقولهارادفىبةالتجرعندفهمأظصولينطبعهمعنكرماالخبار

واكهلالصيبدا5اصنهمبهثرةاحسانهملمحولعانطفنطنبذكرم
د1



عههـ092ا

1الجهلعنيضنلواأنآشواوابطعغالحفئميعزباشفلوالنمذااء
3افزلاأؤتخاطرتجمالافىاملوكتاكرتماإذااألصلىالجبلهئم
3القتلرخصمؤطنافيغضبىنورضواااخغالالقتلرأنلئماة
ةءددصءدحي

واالزلأمخاوتااذاسإذاحرلىومعقلحصينحصنيهمف

ااألكلطقهأزهـغولزواااذانمصربئيذعواطجمأنمكلبزي
6قلامكنمقوأتاصىوتبلوالبنبهرأفناعلىسعاة
حقذدثفيفباألواالناهبالحموصفهمانهوالمعنىشنادثالجماوزمنالرجالمن
اييعزبلم1ممرمنالألألنزجاوهيبنهكنوفارفيالصيانقال
اخاروانتجهلواااذاعهملبهدالفوماخهموالمعنىاخئارواثرواواببعدلم

وتحاصرتتعارتضدتناكرت3غإرلمطجهلهمعظمالجهليظهرواان
العيروهوبازلجمعوالحلعندالهياجوادارغاالذناباشالةوهواظطرانمن

يعلونواضهمالدهافيالغايةبانراانهموالمعنىممرهمنعةاثاانة11بلغالذي

وعظالجاهوعالرحاعةبالميصفهمانهالمعنىاوممروفعألكلآلالناسءميارو
المباأالمعقل4افناهمونحطءاجارضامانفيقولالناسعدوالمهابةالشأن
يمالعر5والشدائدالمخاوفعدالمبا38انوالمعقوالشدةالضيقواالزل
اىواسذالمستغيثبهماستغاثاذاإىواوغشيهعليهضيقوأرهقهالمشغيث
استديمواذاعومطهكولمأالجاراذادعواوقدهمالحيفنعمجابواودعاهم

واالفاحيأخاراالذحلوالتبلبامراقامعليهأسعط6الكرساباالسونزلرمانا
مناالبلكدوذكلعهميذبونووائلبنبامرربمريقومونانهموالمعنىاالباعد

دوالىفيهماعلىننصارواالاالنتقامفييثثمرونالنهمبهمالخنصفؤثمكذحل



كهـ192أل

احابطالهنمءأكفاافئوإدآفائتالئنمافالصألإذاطلبواذ

مالفعلوجبئهيتنائتيبتلكنكفموأماذاانعللماهمهوايم
كااءددصد

لذوإخرمهافينمزخرتأاخنجزيرضورعاتألقبحور
حراوفالى

أعذافىأةءمروبيتلوبصيئهمففئللتناءمروعادوأ
ءاألبئابيهماءيئبهازرىكعتنركرالفعالذاذاافي

فياالثإخوكلاوقال

6ثصكاألضمابكلىيؤهاصكزثتاباأحدظولسنا

واظوانمفاإلبفوتاثارطلبواقاذاوالنلبةالسلطةالمانوالمعقايثارالذحل1

انهإشوانببلفظايبتالث3بثاراحدلبهميطافالاطربفيهماكفاه
لشيرةاييرهغز3أخرفينمإفعلىاوجبنعمفارااذايخقرلبارفايصفث
بنثعسهآبنفبىالىئنسبفبيلةامموقبصمرجبهوعاشاذاطماالبحروزخر

انهخىوالمهبةبمبنثببانبنذهلالىنذسبابفعآلمامموذهلبةبم
إضال4مكاعدأحمنكبرهميخقرلرةاكفبالحورنجهمباممثرةوصمهم
اليثينمعقعابهبهوازرياكرمالفعال15الضاللالىذبايسعهم

اعداهمنهالمروهـاهليخلووالسعيهمابنبناوعروممنناعلموعلىدوناحانهملم

والمساعيالمفاخرمناسالقاقدمهماوعلىانسابناعلىنشدالفعمواناوحسادا
احابياعليننىالاناخىالمه6فعلهمنعيبوالشيدومانعمرثتامم

يمةكروانكانت
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1مافعفواةمونففلتبنيأوأئفناماكانتئن
اثففيامميلبنطرجوتال

مشاكروإنيمغفوبافقضرثبالشئكرفيماصشتءابتغاطلبص
3اقزاكمنمزلبنصاسلنتوا7ةبييلالجزتعماتيوقذكنت

خرأواحمرهات11فيولطاءاأأقيباحوترءاإمغبرصغفأر
عرفبنحببوقالط

ظيلكلالستفنطانغيراذارغبةاطمدالسئفطاألفيزادهفتي
العزبزعبدعلىصروانبنعديففلاالصديبثرالىابنوقال

منالالاوبناهشيدهماونثيدنبنيبلاالحسابعلىدعنالشالما

عاولتالمعق3رمالممفالمفعاخبمفيبهمونقندكطولمبدالكرم
ماادراكعنجزتتوحميثصنيعكمناوإلمىماعليشكركطاب

يلالجز3اذاافيجهـديريقطبذلخحران11منعلىحقكيوجه
لغيركهامثلققيانالغبطهسزالنجرمنايوبديهةئيأكه

مباعلطانعمتطالمادئيادومعقضهزوالهتريداتبددن
فارجاحفبرفليتجدهوانتذاكظفاجدهاليسوغبرمنراكظ

انتوترجعليماكانمثلفكيمونانالناصكنىمرمرقاعنك
ابمزهيتعهطخروابهببتداةاوللهاالمطلوبةالغايةالىالسبقالكرمبخصل

السلطتاطننهوالالتىببطؤلمالعممائلحسنألقاالكريمرجلانهفيالمه
مارالوا
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1إجمباعظيمئرادةضخماؤذاثدناثال
3األبخبكمثنىبرايتهىيتسئرادقاالسيوفيعخذكآغر

ائعغربوبينمشرقهابينهاثمدهالكبشدةااللةفع

ضاإوطقنماشقرافيبيقخمذاألغزمزوانانجمع
سعةريخاعمثيوقال

سنئأوالقارعحتيبغصتفمخصوبتيوالفيحقئأفياهوما
مأجنهطمارشاليئتهأوالخاإيةعنذهؤاليئسأنموال

الذكلهنكاال3اقبةواةالخيهماحولاصعرادقواادهيناضخمادناك1
صئظاللرءالتجعلينانبوخنيشهلىااياآلخرمنأيثرفبمهاحد
عظيمكرجلءمركبركبوالتباطرفيتذليردالاواالحرنفاليله

اعلىهنكاحلىرجلمحئىمثيورائهتهبرامحثيآلواذاظالاجوفيحذأتجاع

الالدتهافتحفيوالمهاطلدها3منزنهوعاوتثىلىداللةخراالمن
االضثربنلك01شاالثابن4اطاإتشثذدبماربمومشرفا

بيخامنبمبانشبنيمنهوريةرفياعثىإهبيراكابنصوهصعبفا

وانسبنالمااثدءعلىدخلاماتاولهيقالنهمبطىمنرليعة

وذهبءبقىلقدنهـالمواميريافقالشعركمنبقمارهالمضابابالهفقال

لسثفيوالمهالظلماالهتضاماالبياتآاحتينياناومالافيالذياني3
ابنالمولى6وضرفيلعزقىوذلكفعلهيحنهافعلعلىنادموالحقىجمتفم
والعنهادغولكنياخذلهلمبخايةممىابنجنياذاوالمعنهطهناالم

جنايقاالزمه
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ازنيئ8اتوماجمنيبصرتابماعالممجنيئيفادانلوأن

ولأفيماوأعرفثءعأعلأدوذأننيوإقثالثئعرفينيوففمف
3وابنب7اخيرفدففلنتصاظاعلىعرواشوانجةادقضاصبثوا4

المالثعبلسيانفيابضاوفال

زائرويمبهرمااعرأخنيكأننزوراألهيرانشلنينااه
حماخممرةأبغلخئييماوالالجوذفالهئفردائيبالئجوىاذاكنت

رة6لمموباطتناهالجهلعنضييرهمنسو7الهكىبهالث
المالمثعبدبنصالسةءيمدحصتالوفال

أولفقايوإفوراةااممضعذبوالاطاهدوالءطمعنغالبفها

همنيقغامتبانهفيافى3إوراالبفبتصارنجبرونباتلطةذوانهالمعنيأا

3إقلواالعرفيلغمللكبئو2معرعناالينمطقواللسيقرلال
افغملفضاثالناسعلىاطااثعدوابنهالحكمبنانرفىفضلتحبنافيالمك
ينعمالذياالمبمارمليمانيارارجئناوالمعنىالعطاالجاهأ4ابنويخراب

وفعتاذاوالمنطاظلوةفيالحديثمنقجمولماالبهوى5لمحإلهوزائرهعلى
سزاال16ممهعنغانبلىوالبعيفيهنعمبفالجودتاجاتهتفردتاطرفي

اطافاحدوالمقالالفعالعلعايحضزنفانلهنانالاانالعرب3ونزصائلجمع

تنهاانكتانفسيهاليتومعنىالرلىكلوتجعثهننهاهوأالخرىإفعلبامرهتا8
القبيحةةءال8والعوراالفحقابخااالواالفضالبالبذلمرهوتا8البضلعن

اثصالةعنمبرهعفيفللحلممالزمانهوالمهف
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ااثساواشتاشيهةبختثاتضرويئفباطاللخيروويدوئم
13لهاصشطيديهئمنىفضلتكماطالهصالرصالأيضانوتقفعل

3وافتعالهاالدىفعالبا7ؤأعراكرهطولمنالمعروفأجموما

تااابتذاعليةحقآمارأىأذانفيمةالعصرةالئفنىولبتذلط
3فطالهاقذهااألنواعفيوباعكفففطتهنمالئدىأهلفيبلؤناك
القذرهالهاكقبةكذتالخوذااوإلعهئدىنجيماينوئكالذىفأت

تزولانمناابدينحفظوايخرابدايحبانهكأوألمهااللقطاعالتعمرم

الفضلفيتزيدالثماليدانالمعنى3ؤحسنظقاوكريمةصةعنه

3شمالهوويميهزأدتشكلبتثاماالرجاليمناالبماناالبدكطعلىواالفغال
يقالوالمعروفلىعطةاندىابافعالوامروفولهماكرههايفالمعراجموما
وتوأترهتكرارهطالواناصإلرفعليمرهلمفيوافىتاجوتوالىاذاهالمثيكر
االولىالفسمنلدلهالثانونفسهأللهواكتصابهىالندبفعلاالميبهر1

قهواخاعلهطيبنكرمهبلغالهئوالمهبانةصالفلىالبتذال1تهذأيتافي
بلونال5لتذاالواليصونهالهمإلزماحقاعليهواجاضهابتذالرأىاذاانه
كالنلبةلكوالمعنىبلوناكفيالمخاظبرفعلىمعطرفباعكواخنبرناكاى

منزلاقيابةطوالىهااصدىواالدى61فديممنامخصلواالجوداهل

بهنزلاالعيونابهوالمعروفاالحسانبهماوارادالبردشدمنتجمدماهالى

ويمنىويخرالمرقمنفبهساببئمااقدراوعقبةالثلالناممةالمرأهواظود
بالمعروفحميتحقواحسانكبركفاضالذيانتوالمعقالجدبسنةعنبه

نعدمايفضلهمةواالكرمعليهايفبالتيالناممةالمرأةانحينفيواالصسان
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االتيالمنيرقال

1منتؤبهامهنابداءأليروخالدابنسعيداواضطفيتهدحت
3مءثراذ4الماقعفصادفاكرىاعفارهكجتممنفكشث
ةاالمحرئمعنكنمنجادىننبئشهادةالشهورالمةيسألنإت

أثؤيسأميملامعاجعلاذاوأهلهالمجازخيرشمابا7
انجيايهربنتهاعبيدبنممرفينصببوقال

أجوفىهـيؤميذأفيمتجازوالجخابةءفيامرويدريماوالمحه

اخهدبومأميثفواءطتنايسارةذاأفيتهااذايوما

المظىنخسلمجتىأا3صهتنريخلهالمثيومماأخبرتهامالهاوذرالمداصفلفي
احترتيخنابيمنيورتالواالرصوميأليعيترصموافرابالألرلىالحنثزءلةوالمحفارا

كلهبإلتيئشجوهمحاواييثعرممطوفرلخنيهأمطفيالدابنالناسبينمن

االرضترابنرحاالمأتجطداياماكرجلطفائيانيبمنتبهاةءوط

اشي3وخحهفي8الماووضترخفاالوأإتمدأفياحبثايومنبعهيخهدففط

بالجوهـرأقيأرصكياذافيعهربهاداننابباومعنيالضحراسإلةأتخبرأي
ىادئهربم8هماواحلىاماخيفاباسباجولأنبشالالصهرالحرمامنهوالذيوالمحرم

حزخهمجفظكمفبعهدالمحرموهوالثافيواهااروصلتكالثميففيمهدباكرام
بمعنىهاالجنابةأههثيفيهينهبوالدماليسفأيهشهرحرامالنهحقهوتأديحم
بسعاحباىبسارةفمهاافبثاأيخنهاومعنيوجلىايالق6بةالر

لمثوفبأكيهنكانمدافيالفربوالعنكالمننائيالنريبيمالاينينومعني
امجهودمعزاكونكوفتآافنمامومؤاكونكوقتوخبزانحااممثر
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ئوجدمتدامابألمعروفهقميمانوالئدىةالمئماظبلينثوإن

3تفقدئفقداحينالئهرحتىلخفةبذتارابنمق
املتاايىبناميةوفال

3الحياشيهتكانجاؤكقبنكفافيأمدكرصاجتياأ
ثءوالمشاسثاذاافيلكفزغواتوقةباطفئثءو

2الجيلووالهسااطلقعنصبابةيراالل
ا8لهامماواثبنوتميمبنحهاقييئرضذكلوا
األءالثإرضهفاهيؤالعرةعليلثأقإذا

والنقرةاطااظلة3بماافنعوكميماالعطافينبالجاثولةالعصياحةا

بركبسببعندلىثابتانمقيمانثصديقانوالندىصماحة11انناليتعنىو

منبكنزلتجةاوطأقربفارفاكانيمنوالحئاانتدمتهامعروفكفى

والطبعاظلقثهةا3بزوالكاالالنبزاللكزماتمداهدةامااالت
يكطبمهوالذىجاوكحاجبهرعنيمفنيالمجتيقىوالرفضالسنا

المعىأإهوارفعةوالعزالقىذباحسبمافصغبرواتالحرقومعرفنك

تبيه1مانالمعنى6لمواحانهبزمناعادممااالوفاتتغيرالعدبقانت

انكاتحهفانتءممالهوانتلكالرضوالشرفالمجدمبافيمنتيمبنو
يحتاجالمادحكانطوالمعمدحكلجكاثقيألبفيثهااالرضتحيىأنمما
الثعوضعنفاغنبنهاحسانكانلتهمدحهايكدىتاهمنىالتبهفعدكالى
مدوالى
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1ءأنجرفالشناانكلفماإذومجندأمكزبهالرجتا
االسديعبدلابنوقال

3األغينزخنجثيؤهاسواقذبالطهرلدنانم
3ئرحخطارهتهويموابههفيبشراكىفإذا

ألفزحفؤعمهعلقؤجث7افرإلىظزوأحأشا
الطافيتهاعببنحاتموقال

والصفرىفغيهتكتضذحخوايرفيالمالإلىيؤماهاضىهنى

اوحوشغنرهاوهوكلرابادظهالكبالشاواتجرتجارىتجارى1

ونوةحهرةءالرثابهاحئىبخدكوعظمبركناضندكأوالمههايوىياالموام
اوىندالجدبيعومحعلاإرالذيرداليشدةهنالانحينني

بقثراصللهوالذيانجىمرخممعهناوهواالرضمنلرمااظهرا3جمرالى
3احمرزهرولهيزكلحدووهوودالدرعهيفوكالجزرويخرجعنه

التيلحطارة1خنصالوىفىربهببنبمونونالجاعةصموكببهعالمواكب
ومعنىاحماباقرسفزحفرس4اليدبنلةالىوالسرحنثاطأمثيهافيغطر

الذجنزعجنفيبالظهرالمسىالموضعفيجملوساالفومنبيماالعألتاالبيات

فينهمفجمهممسرعةواظيلجيئهومعهبهثربنراالجاهاذاوجنيه

رصاهثهفزحفوسورظلجنفيالمااوالقعرينظرونعوابصاكهمعومى

منالكفعليهبثتملماقدرهوكفجمع5جمدهوارتفاعمنظرحن
بروءالمال
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بافيأأيرصىهزماذاخسامامءوصاربمضناناهثلفرستاخد
آغمثمراذراعكاعلىقذأزىانقسبنوىعوبهنخطياكا7وأكر

خراوقال

3ساداوالالعربنناألماغولوابرنانؤمدهفئنانال
4الدئيالماعادائياختكمتاثهبهااوعنغنمحذلىنجذقيللؤ
3أنجساداالنئاعىدونانممهلثاللهايكونأزواحرمالمإن

الحرثبنالنضراختوفالت

وهرخطالىيخوبواظلىالىخاالسر13طاةاوالمبرانابامالعخانبما

صلبهالنوىغلظاتمرمنصب2والقبامقداوبوالينبابصرالسفنمرصى

والبالكرةيوصفالالمالمنفدرامجدوارفطإمتىثةالثداالياتوهعى

وكيبالقطحيرضلمالمحريبةفيحركاذاقاطعاوعبضامرهفرصايجدبالفلة
طويآليكنلمالعقدصلخطيارئمايجدوراماالىنحرجويتجاوزه

والمعنىملكواراخم3ألالطعنفيقصرعنرافصوالبهالطعنجنيفطرب

ايالمضا1جكرزانقربومابيعرجكؤلمشرااللهمثهمالمهابالان
لبالمولعنانصرفيعقلممنوكانللهجدنالتروالمعواجمهمعنهمتخل

مثلالميببالرمالمفوامانفيافىأهيفارقهمشئتماحكمكوضذ

باالرواحاالجسادفوام
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اصنطنعاةبماومعزوفاافيالابئبهائدآلالببنياأللفثواا
المطلبعبدنجنىعفةوقالت

ممازوافييخنااألعرففيملرنشاعئيمبفخمنا
3ناربالغذرلناتوقذوانمفتنمقذاالمقئئمالععئلفثن

تارأءومحتصةاآلمروبعفنينااطيراتنافيعي
معربنالنهعيدبنممريمدحاالخميادزوقال

1عاداخيفقراماعادإذاتبمفلئصلتهلكاع

1جواذاابمعمئااثألاعلىألالدضااهالتىلكاص

3تعالىالتهعنداالجرواخسابالصروفبفعللمذذتبانهفهنعإفيا1

نتقضموهمفيهمرااللماذاكاننييمثافربلمنوالمعنيورةاكااالمار
وفرولوسلمعإالتهمليإياالمقدمباللفتعنيإصياعليهميجبعما
انارادوااذاانهمالعرباءونارلثهرقدءنندرةنارافدربافالوقدأ

بمفااقاالمغادنادىثمالنماصراليهافاتجعنازااوفدوابالغدرانسابميثيروا
المقدملمفوالىلكىاراليةيمونيهفقولوايةبنيجهذاتخاطبرغلىقد
لرامعارفبهغانئوافىالصرفةويالنقابةن5هنقبماجمعالجافبإال

ايخلت5والعاراممقمةمنألثييمسناوالونةمواعراضافينااتجت

الببنبنيمعنيوالاالعلىايالدت6بالماهالزلوطالبناذقوالممودت

فقرراجعهفاناغاهراجبهأعلىواذاغلعلىلديطوكأالاالخهذاان

للمعروفيثرحووجههبتيلجوادرجلهوفىتهاباالحسانعادموئهكثرة
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ضزومبنيمنةأمرا8وفالت

1وضزوألديئبخلقذانبدغيرفالمخدأليتإن
3ئهاميهااطردإلىقاواالنراليوموتذاصاءقؤع
3هشهومالرعسنانئلافرىالطومحبرككلمن

خرىاهـوفالت

ثوالعزفيأوافزتبغيهمايخيلفثائذيصلالرالواصدعبدإنأال
8اظنساأتوةإ

ديئاهادإمنهكبوركوجهةئزوفهعددذ

آهاخولاقثهذالكعزهثكضبانضعبة

انوالمعىكادتلمىانخابياغيرابهالدهروئقلباتاحرالهخبمفي
قصيرااظيلىمنوالجرداطربومةايالنزالبوم3زقديموموخزدنيمفي

والصنعةاظلقاالمحالمحبوك3جبادهايلأظمناممماوافيهاممدوحوهرهراك
االرصمناظرابعدبهارادتوانماظهرااطولافرسايحمدمنوالالظهروالقرى

الىفاموالحربدعوااذافوماضهمنالبيفإقلجومعنيواالنفىحديدهومثوا

1اقلدبمالظهررفغالخلقتامجوادكلمنهافربهواخيعالممنالجياد
5لهاوجموماديعذلانبدونلثانفبليعطىالرجلهداانالمعنى

رجملانهاليدنبومثيننبروالبنحولالولما9الحالاعلىهادب

منبظنهورينهلمجردوثروفهخيرهعلىناظؤيستدلوبشاضةطالفعنده

عيهايخولالفيهيطظقوهذاوثهمهلعزباقغضبراه
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11الشفيلوعلبةفيهااقي8اابراحزبهسفرويفمة
ابادمنأةاميوفالت

3هيهاثءاهياالدىممروابنانثافىانالرونجيومتعلاطيل
3ائهاييلئئمكزههصةلمعثددلمحمثماولئمئبلىلئم

تممافيهاأقؤبماأبمفناتااذامحربهمانفؤمالمرالمئمعتشار
فهوجمهافيمساورأألمفنوالىاأبئغدرهمةراأثالير

والمدجاالنحيافبابمغ

درعللفي1االربهماتوفدوهرلجرأءاعلىموب5سعراويعجبييهوالم

الدرعوعليهبالحربنزالهفيبههلتاكاعةواإفوةباتدفهاكاالمعنىفصيرة

وفاظبرمبااظاصحاببعلموالمضىالحربالميجاال3االربهتوفدبماالقحيرة
اىهدد131صميخويحسبهماطربعندممروابنانالااالهزمتصان

ولصفهاضةيظهرالانهشوااجهااصلاىبهايساوالحادثةةوالمعظهيحركلم

اببخوايءبميحرالمصاماايصادفمبهرهةوكلالدهئلحوادثبثحرك

خالمرانهوالمعىبهرااالمىعنوممطكنايةهنةحوالممناتعليهميثدو
والمعنىنزاتوالمثيحاتيرهىإهبالقوملتااذاواثدائدالممائبفي

ازاهاإوانبابهنزلتوانغدرمنفياعهوديحفظوالجاريحهطرجلانه
منهاوابحاعنه
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نهانجضارألوماالمفاتباب

الحبطبعيثفال
1واثهتويئهايزانةءامفاطختفىمهاهاثوييوهاجر

2اتقيتئهاالمهارىئراندةهيةحفحرثقوجةةءإفر

3عئهابيغالمجسضأعداذاجزشعاقزواخغاةثافطرئث

حونتئهاحىالحكنمنجيهافأعطيثاوارائخيهاأباهاوصذث
االخرسبنعشرهوفال

بقروالمافيهالحروفيبرهاظافائمأفااذأايعماتركوفتافاجرة1
بعدالتىالمفرجة3يةالقواخانةايرانةوااطارهيرالىموإاارحق

شلمنوالحضزيةجيئابئاراسحهيالجنوجةداطهااوانسعترهارعنرافقها

ومعنيحبدانبنههرالىنسبةوالمهاريرانماايةاقواواذماندهموتحفرابا

عليسرتريحهارحوشلويصارقالحرفيهاهندوفىرباببنإثا

ومنوشيهطبخهمنماللراالرفيتاهثلالحرفازفيهاعإبئيئفيناة
واسعةوانهازورهاعنبخاعدةمرافقهااناوفوفيانافةاهذشدةعاإمات

يرالسريعاعلهامرتايبهادطرت3المذكورةفاتهاىخراالىالجنإث
والعيمالجبينالمنتفخةوالجرخالظهربلةالطوءوالقرواالقلببئةانجرهوافي
لثدةبالمائيانيهىلمجراصرتوالمعنيتمقرةيماضمايخالطالبيضاالبل

الترليةحسنالرياضةأ4جمىاقيصفاغالتيالنافةهذهعليصهمرء
والمعنيلجهعطوفواطوفالمهقينبهلفهوفدوجديدثافيهفيولرائفحها

لماصبهانالحمنجعلتالميادالمجرسدلمةعلىمدربةالنافةهذوجدت
ملكتهابريدحقمامنيياخذ



403أل

1هنطفئطجمالعئمتىإمعبأزثزضعها6ارافماميظتمىلعلذ
مهفوثبردأضألقهتنهفىأنماهشيمابأجوازترا
3زخزفتهاويلهايوضمعوصمزاتهجلدىبضاكان
إتضفاتادهبماقذطوىحلقهضتخةفمثىكان

3لفرثلمجلطقيبائثاعزلينلماضيفبااطيأثأنسلذاا
اطرتمدةفال

رصيبالىاأرصىضابلىصجآسخملواللنبارثأثميلوطالرفتأ
ىشلفيهااطهوارئخواالراوتبضابيقدرلكاىتمني11

ةتكظةحهثأإبقدرانتعالىتهاادعوفيروااذاظم11نطفمنوالمنطف
المنطسريابساأوامثذجيجمعواالوماطأالجراز3ارفناحياتمن
وامفوفالياليالثعبهرخاقجهخقاواالصالغلهروالمننخرواالنباتمن
كلالجادكانزقوالثحرإنجاتانابىأيببناالرئتنظروالمعنينقوشالم

خطوااليخان5ءاااكطوصرانه5رماخلالجلدنماحميأ3بالةوائااظهره
وحسننذماكلازخرفواصقضاكبلوالهاوالعنئصفحةفيعرقوهويت

يفتوززخرفنهنقوشاوعنقهفهعاومااالرفمجلدمنبالظاهرننكانوالمه

المضوالمنغففالالربهعريغماتثتدسيرينجمنفطعةالنمعةا
هحلقهتحتطياتمارلجلدفدسمهنخرةسنهمنترأوالمعنيهرالم

اذاباثالمرأةصاعرمنعريومنةفيكلثوذجلدهانزعتالحياتانسلت

والجبةمميتفلمايئقرفولمالجمدبليالذيالثوبروالشطواحدشارفيمعها

اليلاصيرثاىارقت6صريمببليالالجلددلبانهوالمعيالجرحفعر
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1يكذيقفيئلممااألرضفدبيقضينهمزيهذرفيذالجانينشاومحهن
آبعضالىبعفعفنيخبحتكهاقالراتهبأجوازالفألى

والعزضىبالطولئبهانمنيرارشطيرصالعألاريخالمثكأن
رفضءقزعذىاألزواقسركنةنفئإت8خمزاطإرياحاىبئار

حفىالكانااثرهاسخضةذوهوالماادزعثني

محابيواطلمعاذاالرقاومضمنىلووأبرثاذواصاباإرثإي
اليلفطالالنومفاؤكبوالمعقزطافيايارضوجناباآلفىاقفيهتركفى

افعتساوكطاأاارضافىارضهنأجارالميلهبرأتإباان

إحمابامنارقأكدركطاللىاولجرسواالدلا11فطحابةارادرلىبم11
ايفارلمدبةفيارضعلطاقااذاخابإاحداانشواملهبسصاضإيىازاوا

االوساطاالصاز3لهاوخمباخياخنبهبمونهاالماشمننيهالشحمق

تتيإوبمحاباهداانبصانوانعنىالممنقتاالةافبببالنرااقطراتوا

لابثماريز3بعضالىبعضهايحنالباءلمامواضعالىتحنخهاهفعدبالى
فيصبللنانفىإضإتوسواديهالذيالحابيروالصبعاتجملامواءا

طرآللنانجلاعاليشلصخاهتهافياحماباهذااعاليوالمعنىكانإمالث
الصافيالماهوايوقالمضهـبالمنيمرحاباوالمزنيجاريبباري4رخآ

ابالسهذاانئوالمهالمرممطفيكشاالبلوالزضالسحابعفطوالقرع

مرقمتفطعمنمبصافطمحفزوتجهةمقثهبالنياوياحيحارى
المافىلصخاينركوااظالصوالمحضالذيبمعنىهناوذورلثيغادريئ5

ازعداالوديةلىمطفيالسحابخالعةهوالذي
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ولوالحمفىبادودالمخذقيالغربممنمناللىهامداتاوقطالفريرؤ
3الموعالنققىقذهافىالملىكنهفيمفدهاينهضاطزناطبئوبات

الصغاتبابتئم
والنعاساشإرباب

احطجوفال

1حنماتميلئرىثومزيغلمئعالىاللوةهـببمااتوقذهاوفال
تللذأسناإتورنةاآلتاهااذإماساءإئخهحااعاأصض ءا

خاييقبماإشانعكرعااقأاالحداهابعدناخمةائيكيفاةلمخث

إفىوإات11نراض4واىادهانجاتصاوالعراالصاتامدإثا1
أبالاطبمب31بانهاابرهثإبتأاحميىالمجدبةاالرضووعرازاانه
رتجت4عنىقهتالذىأدافطادإالإبالىوالجرتبعغىفوضهدلىا

إقفاإملاغباألنجهاإ1إالرعنوهيعثأإاصأئرفياوالموكأقالا

ابصليابرعىءعمافىلهةاابادحدارانشاأضبفايؤولاة

طر511ةا311برأااجةنعبأقيانىاالرفيلعةباهلجفبئالدي

هادواباطالزااشااال041اطالدكأحفيمعسدشالهعلىشاسافول
وذإلاالبلمنةاضااوممالقألضمبمعصاالةعأضاالنريخهالزم4إاراد

اتاالبيسءلهبنيبفةراابانوعرافهااالحداإهبازيل

لمنبدواليالكرانأظرلفالنعاسفيهفعلوفدصاحيليفالثةاظىا
لمااهزاالبلابركوالتعىاكلايهبعنوانبلافيرأكر
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اضوقال

1قهميئاوعلىأعهيافماعلىائي2ر3انبنثبوفتيعات

3بالحروضواربمطاياهبموظلفبهالئذبافظا
3السمويمنقسغخانصفةوهـهنااللحلنضأفلهأصالر
شزدليأمثمةباثاهاذعفتىجماباءشدضوق

شونرنلمطالعينيقوثلذأاالئزدتمإضساارلحءفقاا
صأارءانرخوتاءكاالتءمتحااسهفضاه وهـهـهـ

صإللالفأحبتهيرلةمهذابلةاباقعنءووءالنوتبقايلاداويخسا
وربوالمعنىربوااراو11الياوذمىيالاتجلانبعداابراكإف

ردائىتورةاتوفااةاتفتولأثزاالى0111الحر7ا1 وش3ليمرثههـ

ردافيإلىلمضجحيندامواإئوابلتالجتذينال3بهناتإافتاالناءوغ

والعبلاممهـصنببالالرضاذفانباإمحقةابلىمتدةعرشاتاحرمن

فبلماابصتدص4لمبعيدمءءايناهـهاعالبهفولمبمن5ت31
يلالطواثهردليوااالنفتغاعاكلماتواثهافيإابألفتىوارادإورفماببتا

فزنادبتاالنصافبقمةفممبنوعارااليىالتمفأفاإتيالبومعنى

يضفقاهوالمعىالينااإدن51بالتليةابنيأةةأقااباطواالنفةخش
منعايهيغذىنائةلقمنوندكانثيابهيصارعنهفنعاصهمنابليئ

وير4ممفجهـعاتوالمنفالرحاليبونهااياالث05نيرح61ؤهبالمفءإضا

قاموالمحنىابئراوةريمبهعوالركىمافجهاإبقلمالتيالركىونزحالمعيبة
والنعىامماللشدةمنوممبعابهالبسبروااالرحمامابلميلبونافنبانالنكا
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جميبيمنرجلفالفى

ابالمنمشيعكأالدكعلفيها4ذنموفيالركبيثوافذهلى
آباالنسيأعهذانماههيهاتترةث صيلىاءهسمعحا

3عأئصاللةختلقأ4وثافشتولمجاليفهف

المحيلىمنعرضفؤادنساكاأالثةاالطكبترمدوكل
حرالوفا

1ابيارادفردواةثأنءاراتاتفوخاذرنئاخاوهلث

ابالععمصاثبواوئناآععربخاألبنايإفنااذاكاد
االرضةهالد1هساامازوحااإلالرملعارتحفخهاعييمخارتفد

فلقبة3رالمنورثاهاجنالوابئراوةريمبمعاركىا3مةارا
أألرالذلىمم1امبها11اهنىوايةالؤةافاةاوالجلزلةفىاذاايبعير

ارضزمأقادللتافيبعةاالراالبباتمعنىشنلجمواالنعاصمنصهرا

بعبدالمافيرةبئرالىنستعجاوتدكانواالديليهابدموينحيرواصة

اطانااعابهاناقةاوييدمن3مخاالمحباضنواهشنغلئنهموالجنىالمطلوب

البخوئابهنكامعكوسفركبالنعاسعليهفيمنومنهمالسبرثدةمن
لالرطوالقترداخابالمبركاتالجاخاتزهعليهانعاسااهلبةبالسقوطببالى

باكهافيناخاتلومطابااننالببفومعنىواالدارةالطياللوث6
لبسنبنافبمايذهبانوققااذانقلربللرحيلثبعواالمناديقولحائفات

العائبناوسدلالرال



كهـ903أل

راوفال

1منلوفانهاعراياليسمغاداراوفيفرخجقحطسق
3حاصاتهامنشارةيإةوهااابعاصنتففئتإذاحنئ

موعفرناتهاالذفارىغلبجمماتهاأثقاليحيئث
ثسامياتهاعناقأاأصاسأانصآللم9ضثفانطتت

سياخهاردفيقمبيوعرؤرياصاالرىقرشبين

1سألتهاعلهوالهسضياتطألحئاضهاهـرىف

إلحاكتاتالب31اراسضاالرحنىمنالجابفيوالدارةشعهءة1

االضاقافإلفااإنبوانرغراللتي1جمر11لىسابراتاإلاالالميمإت31

عفرناثبهعتامفرثوااالةذنخلفهطأالامأهاويذرشجمعرىوالذنا
وفيفرحنيقالضتبثةافاشاالبباتموالسريعةإةااالفةوممي

حاجةبهاوفختمتاعهامنناانافىاليسبعنجرعلفمنداراتها
انصلئتاأعبةاقراايخةار11عليامابراتأالنياقعلىنايلمىنفي

قروركله5سارتاذاكاراترغاقيأالؤقمنتإاهوالسرعةخرجث

بنضذمنهشجروالنبعبهانباتالالتياالرضوالمروراهـاكوفةبقبطرحنعمي
داصراعهسامثبةةسرخرجتيناليومعننانعطافهاقوسوهيةايقمى

فرورىبينالموجردةالمعكوفةإبعامناتخذالفسىالمرنفعةاعناقهاشابهت
صاتتواطضورقهواكتطاحاخرانىااذا5ةطالابل6إيانهاومرور
الطلجمنصتاالتيابياقننظرمرورفيمقواضاطنباتترىالق
اااااضباااعاما8طاواالدبركافعاالماعلىضواط



013

1حداتهاهنالالغبوأطادفيبأجفزاثهأبنمقتزبعتن

هاجروفدبثرالفيضراربنقبيصةبنحكيموقال

مفقرعماحبالىفيهاساعةعلىبتنرضانهالقذتربيالمحز

3والتئهرولحنسثاءاطبرادعاكولكنتبنيهاجزتوسالفزدفاجنة
ءركلصواة

فتنزلةيطيرتىنورهابتنبطمهظهرتصليقزص

3والبكرأالجبلةفيهاثطفةكثيردالماحماإلبكحمبا

11انحراطلعذااءيأحقيهاهلقىغبانهديةأداوىكا

تببهاطمنغبواالإالبلقءاوالحاديوالزادإالمشةأالجهزات1

بشربأبطبعني2الجبديهاطلوتحههاالمنعةتقلالياقهدهليتوالمعق
االنسانفقربهيثشدوتوهذاوخرىرييمفىفيخاتيوالمعىنفه

اناخممنوجمهنيالفردوسجضةطاألفيذسحللمالمعق3نمعالىوحاجمته
رالحنرالمدنصةاطهجؤورنجنكبطنثنهعةاياجرالىكدطالنهـي

الىنسبةوالنبطيةيتاذاسيأالمثيصلبتتجالانارفيتدخاتملى8

الوقالفاحا5نالعراقلمجصباالباعحينزرناسإامنلىوهمالنبط

6واحذابمبطنلدالنىالنافةابهرواالعإصةالنافةوالجليكناالفؤيؤ

معفداالنسانوهومنحفوعجواالحتطالمطهرةوكلةادتجعادأوي
ارالزا



اما

1قطزساريةليلصيقيبدبراسرواناالعلىنملقرىكأن
ابنثمابنطربفبنالعلريفبنوافدوقال

موخجئمأحراناعليذكننتلقوا4فقبئاتشربطاليقولون
3لسقئمتياءدابغانيلبمادهوياهعرىالبقلئن

المريخدبندجخوفال

خ4وهوإئملليلةئماءاوااللولالغزضينتناهفىصولايلفي

دوخجيلةرهختبىوابئبهظفزثإنالضبحكنيألفازق

لباتصرىصعابةوالساريةهاعاشصيمنكلوياشءجمعالسروات1
صطيةجاريةيهتثوارغيفبعةاالراالبياتومعقيمابهااييلبدهاو

ولدهاعلىوالنعطفايبنكئيرةنياقاماينثاحى5ينفجحتىورهافي
المحمرةاكطنهءاالالمرتفعةعينةاإبمنلعةالىاالخاألفمةاهظيانهإةالقو

يخلاكطووفيطقالهاتدبدوالحرانبالماالمخلوطاللبنالنسيى131وائم
بزيدوعايكبثقكفافهبهماتعثرالالبنواالماةيحموتيوهمالناسليفالنىوالمه

كسبثىاىداالبغافيونمإرماسلو9ماامميلهو3لمبهماثرالمكفي
7وداثقأليمسإلفيالعيئهذهبماممروجمالبناقكانخيألهمفلتوالمعى
الجارصولالفيالسفمنجاممفافنطبهتهذقوقىوساكغذالىوهو

عولليلفيولاطواالعرضتاممطوالمعىموضعومولبتناسمتعلقوللبرور
فيياضوالمححيلالفرسةجبفييعاضر511إراببلموعولنهكا

للنرسقوانم



4هقتوئؤطبالجيةكأنةتمفمفةصوليجؤطالصاهر
آراببذالعضةقىبنفذوااللضايئةفذالحتالضصخأركأ
مشكوزاألزضمتنقؤثكأئةجهةجينحطهاتحيرلعل

تقناديلاوالجفيهنكأئمابزالمةليئعترئحدتجومة

وذذازهممقزلظاطدأزميآثحطعلىفييئألظاظهأفدرها

مأهولثوهوئةالرخيزىحتىبينغحااألزضبساطيطرياتة
االرفطيدليق

1أخوارتيكدوائلؤاالطررخعروالضبغأعصديفد

تالمجترهعىفبلهالجتافيبدتلهبقيقشعاصاهرقرلهفيرالجاروالمجرأا

نماصلهطاللللساههمانهعاخهرأتوانبمالؤظشحاهخمفرتان
صهصاخابله13وطبالثديدمفرابةوالمثالجةكنعلملولفي

3ايلهظابيدوانالمبحإماتصلمتظهراناتمغوالمعقماتهوط3
معنىؤالمشدودوالمبهولظهرهااالرضومقنكوابههتكركلمتحيراي
علىلبركافىبهاخرىالىلجمفلمفىنجومخركلمطءناللهذااناليلفيئ
ئهارراةيماهمعلقةقناديااصماؤياكابهاولنزالصاكتئهمهاالرضوجه

يقربانافئشوافىوضعوالحزقإبدااكطواأقياطلجوااومعناتعجبلنهظه
لميدارمنينواطزندارمنبينندافيالاذالحزندارممنبعلكطتها

الداربموالرالواسعةاالرضينالبعاعر6بفدرنهاجماعههاثهايدبراناال
الكدأهـ71فهاالومنالدارألريدنباالبعدثقةيطويانثهأمناطلبوالمعبى
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1العذزمئاليانميغةلمجقكالشرزنخومتواليهوجق
آيتتظزخضأولبداوقذاغتحمراالرهانميئحأنها

3المطرصيبانيففنغداضاررعراطيلمتأثابيئوندا

حذرعلىطهزةتظلصنىابيدائنثدزءصلمخنجأزنثء
بالبصرطروحائوذقعادقالمحرأفنانتحتهنيلدن

16جمزحرقيفيعيناهكأنماوالئظزاثوياعتوهجمبعيد
7زبننضرإقيهابعن

إماسوايرابابفي
صبحهبيى

1اوانألالصبحوتباثيرجمانبهصيصكلوالطرةالمحاوللطالذهاب
اذهـافيالببنينومعنىالشعرمناظصلوالعذرالشأطيعةواالبعدالسحئ

سريعةالمعثيبعيدفرسكلورتظالذيالليلخرانيوهصاطيافياالى
والخصاظيلعلىالمسابقةالىهان3عنقهعلىشعرخصلمرسلةاطنذي

الجاتبمعنىرةرجمعدوالىالجاعاتاالثابي3نيدهنتراثرءوأالشان
الالصقوالملحاحامايثىراكف4مببانوبهعهنازلهالمطرومحائى

اشمنقواالءالهوامنابازيانحيبابواالبمداراومصمننيهالمااالجفان
جمعارقالحأ6اقرباواودقالفمنووشنبهاالفنانهمرتفأالنف

ومعالهمرقبهعقيالمااالالماهـفيهايسننفعابمهلاااوالجبلنينفرةوهكوقيعة
سجاعاتالفرصاقحضؤالؤممطالسباقبعمالفرسعذاكااظةاالبيات

اجفأنهملصقةنعامريئىعنالمطرمنانقطاصناربنفضطبرابخلكحبرةمن



أل13يال

الملحباب

بعضهمالوق

1انحراسجدبناحبنلقذمجرنمبيراألمبرلييقول

مارأشالرأسهذاكيروماليحياهتطضنكاةإآلفالي

ةامماءوتابت
3قواليةابغمضمنوذلكشنمياعيئيمواالثعئوحفقذث
إافالصخبتهوتمنعيئمومهالمثمئخزوجةنرى
ىايةانباأستهغضرنفيوالعزدهجقاثةباركفال

هذانيستنرنأطذرئمةدعلنورأالنفمرتفعالهوامناالنعباببعيد

فيرموكندخدإلحالصقروهذأبراهناناثجرضلاكعانمحتالعقر

اطجرلمد8ورابمثهـالماعلىلهلزفىيمايهاههدانهمنهبلخالطراصطياد
يدأذاالبازكطجمنتخاطوقدتخيعللممألقيئجانبيهفيويخاهعالبنهف

ومعق21اثعنالفطالثدالمراعى1يثأربويتربىوينأشانمقهطابا

ةاشنداداطربحبناقدمانهنيذنبحصولكهـرهنامرفياالهيرانالببتين
راسلىولبعىهابعدلمطحياةفالوقنلتوحاربتاطعنكانفاثالهجبنفا

ومناصافيصينءالطاالعمتئفقدتانهاوالمعنىاتبامحهماسياعهم3إثاية

خالعثذمفيوطرانتىمعادفلهاانالىونشبرلممينعمباوكحهممناضى

تجنبنكربنمفيالسنفيالطاعنيبنالىجمالنساانوالمعقمبنضةقايةأ
الذكرالعرد5لموفيفهددبقنكدمنيميدنهلمامصاحبهمببفضنومفاؤثهم
علبلخمواضهاوالمنىالحلتيةوللباولثنبهالجلدشلصيظيرهنماالنفون
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ايةالجداينامنباةوخيخانهادمميقوإفث

مغاليةنكحةمنفيالكنيءاإدائمدفينكمحتق
3يةوافاالمسفثعياعلى7ااقئيوسصنانذنردلة

حراوقال

ؤيختبلؤنالتةندلهاااطخليقذاتتضشكئااكأ

4يخينءوبياضوفيصمواد

لدمحبلانهوقبلاالصدياظندقابووقال

بانمسدمضاجعةكالدلكإلىئقرئنيليلبألمهأعوذ

آوثدعلىااليدياصسثماوقعتفاهعراهالمسثلفد

والمعقجمالاراحدالنهماومنيخوناباالرالجالة1رتهوعشمحتهونذم

والمعنى5المنغايةبم3باالفرمناكةرعندنابونخبروئبنهاالثامان
حامؤالنهشكاليةةءتروكانىخطبنيفيللمدينةالمنسبملالرتتزثم

يثةالخارادتوهناخبيثةاوكانتطيبةالرجالىفر3ليهشايمنلم
وممااليوسرائحةمثلمنتنةائحنهشوالمهطيبوالفايةاالليبولوالحنان

اظلخاالنالحجالناليبةالرراثحتفلباظبيثةبحهفربوتطيإدهن

باننررمهاتهاجلىاظلخالينماحبةمناواحهـايكلتضحكوالمعق

والنركالفمزالد5وجههايسيعينهاونيبضعلهامكروهتنمومةوبمها

عرةالذىجدهاايمعراها6الحبلوالمسد
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1الجسدوايألمخيعبخفبهستصئثغضولهافزنفيكل
بابهيفلىالمقليالعالبأيىومرخراوقال

آهقزورثرفةجلمشعدينبقانصمررتبهعررتوإذا

13يرئوبيفمقتوليبيقئعارغغالهاباحولللقعل
ثمقشورلمهـوتوأمفذفيصهروزدلدىوبهأنه

اهغيرالعداخرىعلىحنتيقتيلهادماههناألنامل

ةامرااماليمنتعالىبالمهضنانهزئةاثاالياتمعنىالدغكاا1
حثوننهفياوتدلمنهالثيابمنرىالمهجدهالمىاذاالجسدخثنة

تعفركلفيلهاصهاكاصدةومناصمناعظاوتعرىااللمزا

حشعفهنبذالثلهلئيمعهاياماواجعياهزبجنببهتدغفرناااعضاغ
فياالىمقعدوالثزةقةصواكضافيدخلىفىأكائداالقانص3

فيبصفهانهوالمعنىابرداوهراقراكابهالذيوالمؤورمىاخقربيلضتا

اليقهر13اصدبحريتدفااسالرداعابهبايادمنظرهثاعةوبئهكا

فعمادأإبهفييوبمالقساائحذفلىوتدرنهكثرةمنانهكأوالمهالجرج

إثنينصالفردالفذحربةافيمعهنهكايجرحومنهيقئلوضذهيا8
ألغضبانقواباطرةالممبمالفرتهلمتوأمالحدثاإقالدرابطنفيويدا

عماحبمنوزوجدؤقيعهمنخيعمابينايفسلنكينعهإامنىو
غضباثوهوالثملمنلالمفتيبدماهمعبوغةاهابعهصوروالمقشور

النملمنقيصهفيبفىمالحرمسثمعد
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اطحازببنلبعضوهوخراوفال

1ئرااليظتكذيخفظلفصثتزؤجشقذبأتيخبروها
معمثراوفيشاصتهحزعاوألخرصصهاألأاق سم

3ستراللسردلرنههنئرىالاالمنمالىإهـشارتؤاء

فقراألقفيهكاظايومتيءلدعرحاثةإقأيم

1بهراتلظيهاقلفافيثفيماصهخلثاءدمايثحلىث
ؤالف

آأهلإةنيئىحقبافيءتثذقحتبعلتذعشافةجزف

عندهاايالد3دهمنمرلنهعلىانصعأجغ31فدامتلمتنط111

ومعىاالثتعالوالثاخاوصلأئ5أالمفاصااالعظاصضرحاهاأآلرااث

اختالحدنتثمغجظاتظهرفا3جتزبأنهتءجتهشانكسةاااالبياث

عشرازوجيموناناتمنىتظهرهلمالذيالجزعهنطتهاااقائلةانيةوامرأة

نأتجبعهنسرهاتكتمانقدرالعدهاأصموةالىوأشارثاشاهاس
تيالماعظافيومنعنيمنفملواحنرافهاضطرابهثدمننهالديأ

فيداهـجاوزفدشألحعبغالىكاوصلخبربببهوننرزاضضمنةتنل

يهالدادالمجلالىاهزباأل16نجهنعلجسراثانطننتحنىقليعلىنأثير

ىوجةاطعنىواالهلىوجيتر
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ابعللهاولينىذاهأتزؤخنابنافعلتبماصنجزيهافائا

3الفضليحزمن7اهافانىيهعاببنسائحغبكئممعءأفيضوا
خراوفال

3دفأعئمنحئعها8اميثيارلثاطنمىإنروبالدبالهأنهثد

تداولمجفاحتردكتاننؤىومناطلقبلهابربيئضاألصة

أقعاهـءأماخةئصلمإدظانعلقعلفاثعلةوابعث
تئنخرذارذاتلهوهبوأرثبالجهدجرتوا

1جمكزشائرمآخأطمةشئه

خرأوفال

ضاهرالتألثةااللياتومعنىالزاثدافغلواتصدقواافموا3وتاكابعلىا11

المراهلمهاااوا8ااهراهاافإتالحءداةااليالهواظاقحافادأثا31

ياهـاالتوبالثدار6إلمالالمجطوالطروقالداهيةهناالعاق5اريةصالمةا

هقوالرفقفمدرقواظيئمثرلهاذةالمىمسهلئومةالعمدراأليلغ
رباألفاودةالمالبايةالدوببببالمهبممضاحلفبعةاالراالليات

عندماليىحاة8ا10جهزفىضاسؤالىعندوعدقيالدلىهذهجدمن

اانداهيةلبهرسلوابالنارفاحرقهفيومنكنبماضدبعةالبمر
نهبرلمامراهوجهلتروءوثدةفهـقفيةهوابالمىتهتا8اصباانيتهتا4

اهمالمافيأقبيحبانافىتفلطةمعرثياجمهابطع
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11خظللمافيهجرابمحقألالعدمنخصييةذن
حراوقال

ممزطألخنألنثفسان4االتدذذاالىخصيبهحألط
امرأهالتوة

3حئانلقاالندجمابخاناماإذاخصييهكظافث
خروقال

ثرامحهوطوراطؤرانابلةفاضحهوليتزثآلوفت

مصالمحةأفولةهنحاخةوالصدغداضا ءلرع

ئالمحةأاافجوزاألبنمفسدهالمحمماحهانقجةفزتآم
براجصهافأصنخةكأنها

31ظاهرالببتقومهاظاقالساليانوبااصمفواراباالضعافدلدل111

3أنعامىامناقدراوالمرجملأقدرااعطيتوخممعاقياالحبارأدةواةتاالة

س3راايفبشهإنإيئاالورغاالرضالىإقيداالظهرومدانحناالجب
ترفيونابلةاقوةامنفيهامالتدةصماحجهاتذضحالايهفانهةيستالقنيب

وطرهايحلالالتيالمرأةإدوباارادأهالرغشلتامنةوراالنبلثا
ءاشاامناققبةا16شرداذاالفرسحبمناخةفىماضدأعدبقباو

فيالتيالميزانحديدةاصممةواانيةاوالمالحبمااحءوالنسالحواخارهامنةا
ئلةاوالراجحةفوقمنوسا
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نجراقال
1وطيشحزقمنهفئصقدالفيشيذبملينستوفيشة

آانحشأاطعنميعرثذاقهامنالجيشكزافلىبدتاذأ
حراوفال

فافيطايئاآلترارنأذاوالاأنحاألشرارلكنأكنمال
جحبالىاألسنرارصنفابهاياةباتثاالعقلقايلوإن

خراوفال

ديلطمالسبماينفدلىجهولوجههالشركدخبشيخانجاو
حابةساواالمااق51رزاخرىالامرأةأتوةإ

آبرواءصيوطرقيخيرطرفيئحالبياا

اليظيرطرفيخبقىوال

باتءافشيهااانمها3المعيشةبناله3اظفةاطبثىواالجنوناظرقا

نلعلىتنررمكمتومةادعهاوالراالنرانشيافيضبناليومشبلهلىاىإلى

جمرتهواواسهزازفتاالساركثممنفليلوعقلهالنارصلىالفدرمل
ظاهروالمعنىالفناهـوالنناديأفىيحندوالمعقفيشقاربانواظدمقاكدحه

اولدوالبظبمبعضخرجاذاالحبلىوطرقتامرأامموهومحابةمرخمخاب6
ضالفبهوارأدتاظافضةئقدماوهوالبنلرمصر
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خرالوة

اسعيدإذانانتبعانبةبهلعرصاتممرىإنفإنك

3الثريدبعدظقهاوسارأوتمرأقطثثاجيإنل
خراوفال

3فقداطباثثبزيتكايالكفيكالوىاااغادكذااءصافرعفاهفيأ
اوىوااسهرصاالجرغخاإذا

تاصثواعمثااالكعمماتوصالنعيت
خرادوف

3قيقبىءأصألسؤنعجةلباطغمهاطوماذآخاثاكأن
حراوفال

ةفسويقريشةوأهافتمرأهاتذاذةباطبممهملهتى

منوالمعنىىئاسموجملنالمعننجعهاوعرصةجمععرصات1
منيصنعمااالظ3أجملكالرصةسعةامركعافبةفيترىانسعأدتك

صلىناقتكابركالمعني3ظاهروالمعنىجسدهالينيدرباكوارادالغنملدت
لكبالزماالحباذاكاناالحبابفقدبسليكبئبالىمغمماقرصتاالحباحفي

عاجانوالمعنىنهدئدياهاالقطويرعببهعواكواعبالمهلكرحالم4
صطتزهاالحبابمنإلتااتالمونسوماليشهىالجوعثدةحالحب

6ظاهروالمعنىيخنلطاحقوضربتهماءاالنافيغيرمعجمةاذاالشمط7
افرعهتطهوالمعقكانثنصلهاسهمايثىورالربثىهوفىالقذهجمعالقذاذ
احبهافلذلكبقوالسو
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خراوقال

1سويقاطسانالغرنيابهاواخزبرةخودجيخاأالرلث
خراوقال

صرايىصلهءص

آ2وماالجرادبخادوتمرعوتمثرونومةاالثنالعيوما
اخروفال

3قذصلقنامال3ناطنئفمئادفمنخرقوانقييمننملىقامت

يمهئفاقنضارقغبثةكا
اضوقال

يزتالمسكلىبهأدالرجمليالهوىواالهئنحالمحوعاجضعإذا
آخروقال

آفتيااوضيدتموتفلنفعذلهاقتلتهااتيارب
اضوقاذ

األفعداذاحولياألفخةمأكلهجملببماالضيففنبقوأ

91فدولداايئالفئيفقولاءحتئوحئبوتهلجيهينفبئزالإ
وبذرعإبمايغاىوآصغابقطيمطمبرةوافئالجالناممةةالمرااظوداأ
أتجراوانمطىئقطىايتمطىفيهاوالنرملممثمىالتظاهرالتعثرق3زدفيق

يكارحا5الذهبوالنضاراحمماأقدحااقبا4المعثيفييديناومد

وتبافىقلهائشداناالمموثالاخهاالمعق6جمعهنرتيملثالهنوالميهن
لهوأبمأصفاببغضانهفىوالمعىجلوصةتوعفياذافألنتنفج7فيه

تافف8معهفعداذاالمجلسنيتوسعهاالغيروالكلامنالممرمةعند
بطوساقيهظهؤالرجلجمعوهوءاالحنبامنواطبوةاكبر
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جبئبئلجرلوقإل
1ذاعلقاحبدامثلذلىاالعيزأذالمهالجارفالطوعشكئة

اخروقال

مفيعودبنايفرىأننحافةغيرععصرةنجفوالضيفوان

3يدقىثماطزمان4اوئذيجلهبئءانكلف4عإونشني
اخرالوظ

وئرهامهنءئااطشخضثززرهادصكطكناضث

طدهاببعضعيذناتكحئلوقرهائئفيوالكحلىثثاص
النورفاحرقتهمادخلقدوكانالبهاعرأبيوقال

نيحذرامنألتضاوالينمغوجمارفزطاحذزتاقذممري
ألينسعزماوهسووحامفئماحزاةنزرهعتتمخا

العثيوالعاقالىحعثياطاراجمروابكامعمعكلالىبةمنووبرطية1
يظهرونمانالدنينومعقنعريابن3فىولمجبهضرى3النفش

4ثإيئبهجهمونوالبهمعديعردالماماداعادةخألفمنأضيفهم

قخضبكفاأوحرمارنهاهانتهفيبزيدونثمءاهطاامنيحزونهوطولهعند
ءالحناهـتحنياقياكأنهاسوادهالشدانهاوالمعققطعتبتكتوتحنئهاي

سوادلثدوالمعنيالشعرلضرورةأهيوشددافينيهابهتحلالمرود5وتخفبها
ينلثهريراأنحذا6جلدهامنبقطعةاكنعلتممضجلتاذاكائهاالجارمذه

واعظنفسهمننسانلبمنلمواذايعظاولميخافافلمووعظهاضرفهاكأوا
يهتهماعنوالمعنىالشعرالزالهالحمامفييتخذماالنورة7المواعملفيهترتولم

صاركالنارحغا5ماوغألنحنفدالذكليأهالمجىالحامأودخولالنورةلاست
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1يتقشرهعمهافىدمنابهثزلئعاأتانيإألء2خافا

3تنؤزالخراهابااطسلاباجمارنااننعذالنمجدئهماا
3ءظرلذإ8اطرباابراجعلببالثرناحيأهنااتعلهولم

آنجرهاساوقا

سفرفىقيثأتنعيمايحملئيخفانهعنفتىأال
درأاسوأئيالجبالثطهارسئها2اأحواالالمهأثسثوالي

افرامأضوبىلثبتاكنابمفطإلأثصعرطريتيبئلمانقومسرىاذا
فثروالممشاذاعاراوتقرالجروح6آربهالديابعبر2را1اثمتعل

وقدإجمرافيالجروحفيتا4فلجميهمافيرالنماثرتوفدوجارفرطاتا
سلاطيةرلىالمفورإمبوابمءاجمداايكااجدأ3اقثوراجروحهساعلت

مندبالمحتىرةالنينعمليساللاطابإأنءلماااانأحقاوالمعنيالضبولد
ربعةازتابخليضربودائماصهابرااعثيصاادن4بىدفى9باالحرببما

ظيمالهاططباصلوالجذلخراافىنلىمناالنقإلبيعةالنهالموناك
نغتسلالالحروشدةالقيظايامفياننانعلولمفيوالىذنبهعركايويخهطر

والغاللليكالحوافرلالبلاالخفاف4ؤبيونناوببالدنانغتللياماتبالح

الألثةااللياثومعنياليصارواالنومسرى6اعانيهااهارسهاأهجروالحه

عنعاجزرجلالفيعدبهاواسافرالكبهابراحللطيمنرجلكريميوجداال
بةصعوبشبافضيهاثوهوبموتعالىسبحانهالثهالىائكمواالقالمعلىألممعي
يقهمطرارىاليآلالقومساراذأبدرجةنظريوضعفالجبالنياللرق
مضيثاطالاللمركناذااال
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1نوانجاكثرةثيانرةيضلنذدصأبييس
3رةوالذرفثانسمنهاقحا

الوزنهذامحلفياخرىوقالت

3يقوالجالوجمةالحعسندقيقزهزثأباكاق

ثغنوناطرظبننضخلث
أخرىوقالت

فؤادةفىبعغخنجنوازمفعادةابيعادىمنيارب

زادةفينضهحيامواجغذ
جذيمةبئاحدقرطسعدوهوميفااماتقالي

7فاصبرةااكءفىميانيخزتوسؤتنظتىضلفىالقداممري

ابيسببتاقيوالمهطرالهمنأحلذريرةوبفوحهح31بفريغحيرها

ادكرواخحهاتفرحبهبرهوفصائدمرثرعنديلهسبكبغحؤان

أضيقواسباقالدزتيمءاالازهرقا3سبكنجثعنا2ذفهبنرةوالذر

المعزيإوالداناتقأهوامحزاهسثناذاالرايعوتاطرطبأ4اكريم

حتىوتااحوةانمظربمشاعةاالصلملىنبهخافداباهاانفيوالمه
اللهعاداهمالناهدكهايادهت15صوتهلسماعنضحكالحيواناترتط

واشهكاالهااشدأبىبعاديمنربىبااهالثوالمعنيالموتالحامأ6هلك

مااظفتقدانكبعسرياقسمالمعنيأأالبهلمجيىكهياالذيزادهبسبب
انتهاناعصبرعلىدمتءبميماءووطاعتيالرئيمنفيكاظنهكنت
فيه
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1سعفرحلرفعلوافعلافقرينةعوساصمئوالفمايئتكوال
3يامسدواحذرماقدقفتعنثفدغخبثةأنجثءبانوزهافقذحرت

3جاحهفتسعرفيبهامثزيصئروفاعلاألئامجهانترئ

4راطواسعةقاآلبئبمذمويئفةالهناةفذءكريمفغ
فئرابينجثوسفاةفصارثهنئةغاأحتىفطاوليا

آوكزراتفبيقىفعاةحمآإلمئبزلهاكانعففا

وخضراألبذىفيكلالفتىكهمالمطاضطوطةخيناامهفهفة
9نررااكاألتاحىقبوثغرالئدىلئدةكالدعئيىلهاكفل

وزوجنكلقريتكلمللاتككثيرالنطيقكثبروالالمعنيورالنطيقلكظاقنالمطاا
8فاالحهاورهاا3يربايناالحرارالمثهورفعلوالعلايئاتاسااذاوساخها

امرفيبهلمتماتاتركلهفسادعظيمالحمتاوجةافىابهذهوامابكبكنزلقدقيوالمه

نوائبهاومصائبهاااليامفإظاروصرشاالبصافر31ايهتودانواحذرالطالق

فتكفيكاكالدهرحوادثلتظرلهوامبراوالمشقالتاججيدالدالناروالجاحم
والمنيةةالمدىطولفيهاياراايولماطا5ظاهرالمعنيوةلراارفرنواطبتالاصهاة

سهيالىالعثرهصودبهافيإيئاوالمعنيالترابمىكومةااسفاةواالمعت
فيالمرأةفتلقيهوسطهيىيثقبرداوثوبواالتبمعتعئمامحصما6ممرها

الذيصؤبسببثهافرزقهوابعنهطاالزاروالمئزرجبواليخربممنضنها
اظصرالديشةابطنالخيمةنةالمهن7شندرعنيفةحسنة5امرابهأكمم

واالقابهحالرولاسيدارماالدعص8رمجلونهلظاهـصعقولظالمطاوصطوطة
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كنابالمنولبسصدوقال4
انارالييمااجئةالىأيضهامتهاشالتامضاماإلبف

12قارباطليوجهافذكألهاثعطتدامشأوداانوسقتدبهم
3فاربذيبرئاولؤقاظتوالتهالمجراؤرذولؤابشبنىإمست

ربنيوتصرطةاحبموحلقهاالصديإلتنىحانالطهايووقال
برثبالمحلاالينالطحلفإذافلهشيخالييضاشرةوباط
فانجكرثأينعىعنايعدبهزمكأئعذافاصهالقوالقذ

6خرتحيتيلقطنهالمجلفىلمتيخأنيؤمالفذارىفظل
الينينومعنىبونجإابايسىمنراهـوسطهكتلةفييضازهروموانحوانجمع
ماحيثيهيهوافقاجمالواهااظهركااناممةالبطنمراعرظارقيقةانها

ائحةالىطيبرعاالمانلويالنظافةوثغركثيرمرتفععظيملهاكفلانصرف
عنارتحلوااذاللقرميقالوهعتهانعامتهابشالتوارادالذبرعاصمولا1

سوالامهمرتجمنىانهامنىواامااصلاوانعامتىاتشاتفزوااومنهلهم

ظيةوالثعاعاستونواوعقتبتلعظتهم3حهجفرقاللمخةاولنارذهبت
فيافاماظوةطرارةنكظبابلدضر3إارثوالقارنحوهاالعصامنالفلقة
السوسقننلعكلاالاخهاكثبرةالببتبنومحقمرضعوذوقارالحروهرالقبلى
جمرتمراطعمياانهوونثبعالازتباطلىنهكاهـارجهسوداهاوكأشطمن
هظاهرإوالمعنىامموفةقربلجداطبر4فارذيماتثرووتروىوال

باوزالذيالثرالمةأ6وامتدواسبكرطالالشعربهواراداالسودالفداف

وحاالذكطصهرا8شعريثبمااأاببتيغومعنىسقطثوخرتاألذننخمة
يمريلنقطنهااالءالنسافعارطرسلتواتدلتبالتمننامحةبعنافيد
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إخرقاله

يتدفقةماالمعكرةعمشيافوضةبمئثرفولقذغدوث

ميقرئأهابهصفذدويعائةالنثثاطلمجيلأرد
الملحبابتمأ

النسامذمهباب

ههمإمضقاال

3انقدرليلةنعئثبهابعوديتمرةايلأنواجملضذيهادمشق
ثاالنتننرةطالقرطمهوىبعيدةبفزةرعكاءلملاءديمطثأ

آخراطوقا

القطرسائلوالمألفيهاوبينكطئاأالدفزقدارااللهسق

1رابئليفةتكقلمفيهااكهدكوايأةيرهاالىكنذكروال
طلقهـاأةاهىاخرفيوقال

فرجهبهوارادس8الراوسطخاصافيواالمرتفعالمشرف1وئتخماتحاقها
خمالهرناببفاومعنىالنشيعلاالينأ3يسمترخطالالقوةثدبدايالمكرهوعمر

هوتللةانوالمعنىالموتبعدعايهنحسلالنيالخثبايتشهاعردي3
يوىييدكنىشهرإفامنخيرالتياقدراأيلةعندهالمرأةهذه
امراهعليكاتزوجلمانوالمحنىمةالطصالراوالنشرالعنقطولعنالقرط

المطراوابل5الدماكلمعهيحلتجاتهافاتألفياالئحةطيةالسالفةحسنة
ظكبإممويلنهالفرفةفيهاحملتارالتياللىباصلريدصنهاتينالمعنى6افير
فيهابطلعلمتمظلهالنهاكانتفيهاتزوجهاالقالبلةعلىويدصالموأه

ابدرا
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بم

االوثاقرقمنقثيماطلألتبانينممة8ارصات

3انهاقيتكولمفلبىاللنميذفلمبانص
3ائفراقتعخيلنالئفتشتيمماالءودوا

4باإلباقنفصيخثألربفراقهارخاءاحلؤ
الألقيحتىذحليلةريىالمنفعصيوخصيص

آخرفالو

6نجرزوسهافيائتيامصياوإوانمدرإنبالقضيخؤهزإمأ

17خرانأنفهامناايمصرإألمةوالنيمءالااكاه
9ابشزأاالالكلمبصوزةفيسعةأشدافهافيءبرطباأل

زوؤصدرهاعنثااثوفياءصيغةصيصوقصا2دبا

طاقهافالالموشكاالسبراتطيققبلكانوفداقةطاتهاهراسافرتالمعنى1

لي8الذياجمناوهرطرفموقبهعقيلما1بعدتوفارفتأبانت3وداقهمناطلق
الوالذيعيمامأصوفغإربدتالجضيناومعنىلم3الدمعخجرىوهواالنف
واالباقالمشقةبعدارتاحايارح4مفارقتهنعجيلهفدواونضكتثصتهجه

بفرافهاراحةلهتحصلولمانهابتيناالمألذومعفعنفطعهاالنغسيخمىهالهرب

االلمام6امةاقيايومحنىةامراهيثشهولمالمااهألذعنففحولمرب
صةاهطا8اوطبا8المثبةالمقة7إلعقدهوجمرةبهعلمجروااظفيمةإرةالز
والىفصاهالصداخلةلداالظهرالخارجةهـباالحد9إزألفمنباصاقواالشدبينالثد

انبعةاالرعاتاالومعىالجالنوالرورالصدرعظاموالترائبالعنقالفصيىة
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حبىالوظ

1وافرالمخنىنغاهخوالمغمحاسنهاثيابئعبيعدهتعف
31جرصقذعبتائذيشاقعشفراحنقعانبمنعابهاللذيمل

احرلوظ

3فطوصهاندلنحرمةيمااماعشتصاالتنكحن

ثنجفالييتضأشيعأفقكإذاحمارهاورامنقفاهاتحئث

هرتانمودةمنهاطلبتنوادرهاوتمنغيهابيرتجود
ءصرالىوظ

أتانكلىنينثفييرجتةسمنعةوصةدبئألسناة

1يدانبالجحيموهاليفقممثجغمنثمقهليفبدتبدا
نيوالابأخروالحجارالصامكءواالاتأفالهالمراذئىناهانترد

اظالهبثعةالمرأةوهذانفهابالجرليهسربللهالمحبةاوعليهاايماتايانكا
إنقارةفصافيراصرجةابثىكانتوانالمورنيالباااتجنمابهيؤ
3منهاالمالحةبداىوالم1الدمرجمابمنبةاصاصدراعظامهائلة

واطنإتجاصةااوعافختجهـاصيهلتباضهايصنهاانهاليايخنومعنيالمنناظالحنق
دبهرمناقالإاثالمجايعيبميالذفلاقرواىامنعنهابهعدهايدة

فارقهازوجهاالتيالنسامنااليم31بالحمركا8رايمسرانااللمافليمعائبها
ونحهاوكثؤهناىففاهاتحكإاالذنشقاالعلفيواظرمطالقاوعت

شلنحتخيرهاوهرتايدرهاإبخخ5أالمرأةبهوجههاشررماواظاعلبهاالقمل
واالناناتجاحةوالماإخافيمثلهيصغلمايبدعة6إظاهروالمعيبالكل
مهاللهربفتهيأجهتممنجانماراىوجههالماداىالمعق7يراطمنإالنثى
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اهوانوطولخزيهنبماثثتتخففوانائذأصصالىوغادزث

3وترافيجهرهراهااجميمآانمتافي7اقبلهاأذريوماكنعث
آخروظلى

3هرباهنهاأئنائيابكواظغتجاتيتاناكجموزاتنبهحنال
14ذهباائذينصتبهاأثلنإننعمفاالاأوانتاأتؤكوإن

ايخروقال
بالطولوالغيخانبالرضىقوادكهابذلمجائبهد8صذبارفطا

6فيلمشفرهاقذفىنقرثاكأنشدقيةهلتتىفملها
7بالرواويلجميعانفرالعدداظقهافيفتفيااأسنا

خراوقاله

بليةفيارفوعزيواظتركتايدرتظازهاراعلطبالصبرطافةلهبمنولم
البالهبهنرلمنالةتشبهحاالعليتركرفقائيإيتيناومعنيالنارالجحيم3

قامعنعناراشاابعضانالمرأةهذهارىانلاعلمولماصقاوا
لواالوالبهبرهصغإرةالونماالنسامنانمفايهاعالمرب

اخبروكودنالنمرروانفزنهاصادجوزحبملىقىغبالبيتبناومعنيضلاالة
جمهورونقذاتفيهيمونالذيممرهامناالحنانفاعلمرفيوسطهانها
والقنواالشدةوالكبدرالظارجمةظبادواطالرمقإالمتطةطالر51ذصمافد

ابالطولفعارالحنبدفدجمانيهاوعرضلعرضباابدانفهافدطولانبهبعنيبالرض

فيغايةثفتهاواننقؤالقفاصبلغ11نيايمفهاهلمنانهالمعقأ6فبخأ
يلوالرواوبعضبعضهافوقجعلاكلياته7ايخلاشفةمنفطعةكائهاالظمل

كيرالنسبةإعلىاسنانهـانوالمعنيالصااحلفبمونوائدزاممنانويراوولبهع
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1انعزارإئدبطولوععلييئارانجأاطقةياإصريني
آ1المسبارفىأنجتفزوحالوالوصتبوجهككتنيفلقد

صدسسةدص

3اقسطاركساجةينوغليظوانفنانصذتن

ثالنهارأءئستضالثازاتيانادب8افبتتجالييطال
فمماركذينقاخنمراهاكفالضئيلالفصعلفامة

آخرفال

آبحرأمنأكاخاحنمهـءوضبئةببقاعابغضيمحلىالم8ا
7رالئسطؤهبدتختهالمآوصوجههاقبحفيزالانعخايم
9اغراالىنحثمصبرساموثئعبةإخالالعفافيالضربانير

نمبالذاالمزارعفياسبلاأطرديعملماوالمجدارأقطحارمااارالماوفةدهإالم
فاليفيكبغغاشدفلقددالثقالغليظةايتهافيابعديالمعغىنفرتفائما

المسبارحالجروالقروحاوأآلئيكننا3ليوماعنيبعدكأعدصرتحى

امسطاروااالنخثبمنمخذ4كأةالسا39الجرحممقبهيخئبرالذيالمل

انهارااياالرءستفا14ظاهرابإتينومحنىالدراقدياالذياصرفيا

وهوراقصاامدقةقلكذواالفعيفالخئخيرالهاهقرباافصعل511هاالمفيى
وهابغضىعلىملواكونااناكبامنوالمعنياناكتضاكأل6اسبلا

وجهيازفيبئةفيتاثلانهاقوافىبماكبتخا7الدنيةالصفاتبهذهمرعرفة
امابراأ8االثحلشدةيفربالنعمةوالزمنافحالساثرالمملوارادانععاوالز

وانالمنقرسوسمفاصلبااللماليروقكوجاناخلوبهاكانتخلوتاذاإفيواداال
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1الفقرغايةفالفقرفيبزفعتواننخنةلعينككانحتسفرتإذا

مالظهرممةءبقاتأقيونجرةاشبجمعكانتئتطوإن
3فيصبربهعيهلاألنفعونمشاربأوتالفمرسكقلعصديخث
رثهريوعنوعأجبالبنيصديهاعدتتفنحعنوتفز

اخروفال

مرفوقعشلىفيفرشصؤتهذافلصصؤنهتمهعتلو

تاصممجفاحجارةميقجمراهكفاتسةراتتأيمأو

12وتخأهربدعمونتلئتراهااوفييئفزكل

9الفسوقيألهلعافيهوهـميذيهونالابهاجل
اذاوابنيظهرتسفرت1المبرثميقاعياممهافاسيتنضكالىجذبحها

اذاهفجاوجهحماجةاوذالثبهاتدمعحرارةينااالىجلبوتجأثاتكشة
3الداهيةالظهرممةءقا43شرهوراليىافقريموقفانهازهةكات

اقلحأاتخمنوارتبسمن4نيىاعبرىبهصيلانيابرالثيكعرطماط
المصاثبعخاطبهابماصاباذاتكمتالثألةااللياتومعنىاالسنانوهرصفرة
صفراسنانعنموفبماغالشاربنتفاوالفرسقلعمئلوحديثهاوالدواهي

بضخامنهمصرالمائلهرمفدراوالكبيرالعظيمءطىلملفهامنجانبوكل
آلمدأتخذهاشمالعربلةاابخنيق6ييهمهااذفرخهالطائرزقايقاله

اتكلىفاقذفهاوالعظيةابهببرهفورافهافنضعالحرثفيوالحصونالمالع
تحتيألتطوثيراتوالعمنوناقطعاالفرض7هدمتهاوحمنهاال2ثى
اليمونباناكلهيموناالأل8إلمجوصبعافهـيبذوالمرابيرأحنك
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1اذظوقرئناكلقاليالئاشينعأدأنرذقةاقي7ايرغ
الفعرفياحرلبر

3الرعفيطولكالرئهألوقداممعرمالكالدثصبيهياأال

3بعضبعضدلترتانكسرتلمايضةأستكهنلوخرثقههماواء
اخرلوظ

خ51الصهصص

فائموهوباسظالتراديعضصهنحنتازبخليلياظن
بنالمدبعضوظلي

ماأاطيفاخلفكمخعليحتىالتخواكتأفئلؤ
ئشكاماركناءخافالةالجتلمقةاطوداالمائمويكون

117ززريرهموخأخلةمىااذءئدبرخبزيانتثإلذا
لىاكالمغبماشالبيعبيتابووانثد

1شبهدواخمثألمىالعصائغردةبنهيى

1األطيعثتاألحوتممثيالرجمالبىوتا8ءالمسااضب
وحبهوممفرنتراهبعدماعيرالابينيناومعنيواالبجادراتقدتاالخلقأا

رضالمهأ3عليهائهاخلقهاقيافيةايمالىالناستببهفصدتوفيللفساق
وممهدنرجمعالعرادأ4اخزاواالصسمطىخررر3العرضفىالذامب

عظيئزةمجاعلىاللحمفليلةاشهاارادالمطيفخلفك5االبلباجمازتعلق8ئةدو

اكوبممنمالمستاركاونلهالذيالضخملميعلالةوالمركناخليظةاالجبلة6البطنأ
ازنمردواابنلبتايهتبت8إاتجيزكلوفدامماظفااتممب7الجاعوص

بالعصاوارادفملىقامةلهاأفيواالىجليغةمألفهاامميغةيمونالنيالمرأة
الشرارامحبةضهافياالمعنىأ9لرقةباطائرمعروفوهواهقعقاصثااكشدفىبةالاا
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ااألبرشاقطاابهعيضلوثطازئلتاذافردوجمةلها

مائمعطسالئفةذيكقربةنحرهافى4وفيوثدجر
3شاقرارااعشألاالنزالظلفحملركمبلها

ذخدشلبمالمحالئيزبفنفبينفماونخذافب
حممقاوأاطرادةكساقحمشةمخلخفاوساف

6ائكمثغبدفرتاذاوجههاجؤالثأكيلكان
صصصسلصدصء

الهرعسثاطؤافيكتلجثلةفوفهاصةأكال
إضروفال

9الدارساكنرعثاتذيصوتئطقدإوإشهرأنيفنيئوزذاما
تمارئيهمفقدالمعفا7ولثانبلىرأسهفيصاضةكان

قيرالونوهورصقالداهيخهالذكطواالبرشافاحدواامحووفافطاطيرا1

كهطشثءالذيوالمعطقضمالهجاعةثلةال2مخاربنقطالبدنالونباينا

لحافرالنزالاظلمنواالمرانالفرحطمعابالذيالمحذاصلالركب31
يمرهاايالمحاملبهيزوالجبلينببنالمهواهافننفبمأااليلمنوالخفايخلمن

ارفيفقالقليلةواطشةالخلخالموضعاالقمنالخاخلهحديأصثىواظياظدش

البمالذياصفاراابخواكمممثىهلىواحمدالمضفرقدإبىا6يابسةاالمحم
مادونواظوافيالشعرمنابميروالجثلةالرامىخععرختمعبالفمالجمةأ7له
يسهرفطورعثاترقنييو8ضاالاطاموالمرعثىالطائرجناحفيايعثريثاتارا

الكراحمرنبتاطاضة9إعرفهايعثشنهالدبكمنوهطرءخةبهع
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آخيقالو

1نشوبتينفداتتييولثالد2ليهفنيباألنحارالئواليسصوث

آالجواسيقبعضلجطبئينححرنىئرفمافرقهامنأعرافهانكا7
وزقيقأ13لينفيالوشجمرهيمبالعمهايسالىنغانغ

ثالسئوقعنبهحواثمنفقلصتفنالكااءئبستأوابمستكأنما

جمعابقا3ةالصلرالوفاتصارىالنبهنضربالذيلنافوس
فيهواقلقهالنوافشصوتباناخبرانهناياومعنياقصراوصسقص

هجيثالذىالداوا01ذلكاتعاا ميسوهرحبادصيعنصربرمىو

31إةاصاااقمورانرقمنتفىابثسهاروكلمعلىاارتناعفيالدبوكاعراف

فيإااطااريفيللألعمواتاحيةعالديكارةءتحثنتحمرطماتانناشا
المزجةبراواعدلهاصالحراواضرحغاالانولاطيبافروثدابةالغنكالحلق

انإلاالبطريقاالياتهذهومعنيواالرتفاعالتفبضوالنقلصالمعمدلة

اننهناالىيجهمنالىشرقهوصفهاالتيالديوكعوتاواقيالنوعوت

اخروااوألللهوالحمدتوفيقهوحمنتعالىتهابعونلمفةالجذيوادثثرح

افىاكالجزفهرس

جمفهمحيفة

المناتباب303األذبثكة3

والنعاسالمجرباب0603النسيبباب

المباب3ااالباب831
النسارومذمةباب823والمديماالضيافباب791

ىينص
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